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د الحؿدد د الةُ هلل والص  الم ٌؾدك رودقل اهلل وٌؾدك  لدف و دحنف و ددـ والس 

 .وآه

  :أما بعد

هدذه الؿـظؿدات  سؾؿ ٌاقؾ يف هذا العصر أن  ؾ  ُ ى كُ دَ عؾقم لَ  ـ الؿَ  فنن  

هدل يف  –ة ة والـصدراكق  ة القفقدي دشرف ٌؾقفا: الؿؾ  حّركفا وتُ موسفا وتُ التل تُ 

 ُيقاجففا العاَلؿ اإلوال ل الققم . الحؼقؼة  ـ أخطر الؼضايا التل

يف هدذا   -ٌد  الدقتس -ر اهلل تعالك بؽتابة وكشر رودالؾ  تتالقدة  وقد يس  

 الؿقضقع يف  جؿقٌة 

 [ .الـصر اإلسالمي طؾى الغزو الػؽري]

ل غقر واحد  ـ اإلخقة أن أجؿع تؾؽ الروالؾ وإٌدداد ؾب  ـ  وقد يَ   

دد عفددا يف هددذه الروددالة التددل اىددتؿؾت ٌؾددك ر اهلل بجؿيف روددالة  سددتؼؾةس فقس 

 اس جؿقدددع إٌدددداد السدددابؼة التدددل تدددؿ كشدددرها وهدددل ا ـدددان وٌشدددرون ٌدددددً 

 :ولؿ أتؿؽـ  ـ التللقػ بقـ هذه إٌداد وضؿ بعض  قضدقٌااا إلدك بعدض

لت أىدقا  س و ع هذا فؼد أضػت وحذفت وٌدد  ا يقياًل ٕن هذا يستغرق وقتً 

 رتك جؾف.ك كؾف ٓ يُ دريُ  يسقرة بحسب  ا تقسرس و ا ٓ
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غايتفدددا التحدددذير  دددـ الؿـظؿدددات القفقديدددة وهذذذذه الـ ذذذذة الؿخ صذذذرة  

وقد تضدؿـت هدذه الرودالة  سالـصراكقة وبقان ىرورها و ؽالدها بالؿسؾؿقـ

 بقان  ال ة أ قل  فؿة يف هذا الؿقضقع وهل : 
 .ة  ـ حقث تلوقسفا وأهداففا وغاياااؿات يفقدي  ـظ  أن هذه الؿُ  -1

حدالػقا  دع القفدقد ضدد الؿسدؾؿقـس فصدارت هدذه صارى قد تَ الـ   أن -2

 -ـظؿات :الؿُ 

 [.كصراكقة الشعارات وال دايات يفودية األهداف والغايات]

تحريؿ العؿؾ يف هذه الؿـظؿات بلدلة الؽتاب والسـة  ع ذكر فتاوى  -3

 العؾؿا  الدالة ٌؾك تحريؿ ذلؽ.

نقفدات ٌؾدك بعدض  ؽالدد كؿا اىتؿؾت هذه الروالة ٌؾك إىدارات وتـ  

 -وىرور هذه الؿـظؿات و ـ ذلؽ:

ودٌدقاؿ إلدك  سداواة الؿدرأة بالرجدؾ يف  ستغققرهؿ لؾؿـداهج الؿدرودقة

وحر ددفؿ ٌؾددك آخددتالط بددقـ الددذكقر  سالؿقددراث وغقددره  ددـ الحؼددقق

وغقددر ذلددؽ  ددـ الشددرور التددل  سووددعقفؿ يف زٌزٌددة جاكددب الدد ا  سواإلكدداث

ـظؿاتس وقد كـا كقد أن كدتؽؾؿ ٌدـ هدذه إ دقر تتنـاها وتدٌق إلقفا تؾؽ الؿ

 ة وتقوع.يتؽؾؿ ٌـفا بدق   ـْ وغقرها بتقوع ولؽـ كرجق أن يقسر اهلل بؿَ 

ؿات كدذكرها  دـ ـظ  وهذه بعض إ قل التل يؼقم ٌؾقفا ٌؿؾ تؾؽ الؿُ 

باب التـنقف والتذكقر لؿـ أراد أن يتؽؾؿ أو يؽتدب يف هدذا الؿقضدقع الؿفدؿس 

 وهل كؿا يؾل :
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 .ديد ٌؾك آختالط وكشر الرذيؾة والػسادحر فؿ الش   -1

 .ويف جؿقع الحؼقق سساواة الؿرأة بالرجؾ يف الؿقراثدٌقاؿ إلك  ُ  -2

 ـصقر الؿسؾؿقـ.كشايفؿ يف تَ  -3

 الدٌقة إلك التطنقع  ع القفقد. -4

 كشر العؾؿاكقة . -5

فداٌفؿ طؾؼة ولق بدالخروج ٌدـ اإلودالمس ودة الؿُ دٌقاؿ إلك الحري   -6

 .ٌـ الؿرتديـ

 .تغققر  ـاهج الؿسؾؿقـ الدراوقة وإضعاففا  -7

إ ارة العصنقات بدقـ الؿسدؾؿقـ والتحدريش بقدـفؿ ودٌدؿ الحدروب  -8

 .فقؿا بقـفؿ

 تقزيع إدوية وإيعؿة الػاودة. -9

  حاربة اقتصاد الؿسؾؿقـ والحرص ٌؾك إضعاف ٌؿؾتفؿ . -11

ؿسدؾؿقـ الزراٌقدة والنرتولقدة السقطرة وآودتقال  ٌؾدك  دروات ال -11

 .والسؿؽقة وغقرها

 التجسس ٌؾك الدول اإلوال قة لصالح القفقد والـصارى . -12

 الحرص ٌؾك إفساد الؿرأة الؿسؾؿة بلوالقب كثقرة وخطقرة. -13

دٌؿ و تابعة الؿدارس إجـنقة والعؾؿاكقة التدل تحدارب اإلودالم  -14

 .والؿسؾؿقـ 
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الؿسدؾؿقـ وإرودالفؿ إلدك دول الؽػدر اوتؼطاب كثقدر  دـ ىدناب  -15

 .ٕجؾ إفسادهؿ

 .الحرص ٌؾك تحديد الـسؾ يف أوواط الؿسؾؿقـ -16

 .كشر حنقب  ـع الحؿؾ بؽؿقات كنقرة لتحؼقؼ أهداففؿ -17

ـظؿدات القفقديدة هذه بعض إ قل الخنقثة التدل تؼدقم ٌؾقفدا  هدذه الؿُ 

لقنقـقا هذه الحؼالؼ  :الـصراكقةس والؿجال واوع أ ام الناحثقـ  ـ الؿسؾؿقـ

 . التل يغػؾ ٌـفا كثقر  ـ الؿسؾؿقـ

 ولددـ تعدددم أ تـددا اإلوددال قة بددنذن اهلل َ ددـ يستؼصددل النحددث ويسددتقٌنف 

 يف هذا الؿقضقع الذي لف فروع كثقرة وأذيال يقيؾة .

هددذه  فؿددة ٌددـ وأ ددا روددالتـا هددذه فؼددد تضددؿـت بقددان  ال ددة أ ددقل 

جؿعـددا بحؿددد اهلل  ددـ إدلددة و - كؿددا تؼدددم ذكرهددا وددابؼا –الؿـظؿددات 

وال اهقـ والتق قؼ والؽالم ٌـ هدذه إ دقل الثال دة  دا يسدره اهلل ودنحاكف 

 لقسقرة إلك بعض  ؽالد وىرور هذه الؿـظؿات .وتعالكس  ع اإلىارات ا

والحؿد هلل الذي يسر وأٌان ٌؾك كتابدة هدذه الرودالة س فالػضدؾ يف هدذا 

 يحب ويرضك.هلل وحده ٓ ىريؽ لف فؾف الحؿد كؿا 

   تيبُٔ:

 ـ أووع الؿجآت التل حر ت هذه الؿـظؿات ٌؾقفا س وٌؾقفا تدور 

والحددرص الشددديد ٌؾددك اخددتالط  سرحددك  ؽددرهؿ :  جددال الؿددرأة الؿسددؾؿة

والسدعل يف إفسداد كسدا   سوكدزع الحقدا  سوخدروج الـسدا  سالشناب بالػتقدات
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 لـاس.وبـات الؿسؾؿقـ بلوالقب ٌجقنة خطقرة ٓ يدركفا كثقر  ـ ا

وهددذا بددال ىددؽ يتنعددف فسدداد الشددناب والرجددال بددؾ فسدداد الؿجتؿعددات 

 اإلوال قة. واهلل الؿستعان .

ـ اوتطاع أن يؽتب بنـاكف أو يتؽؾؿ بؾساكف أن يندقـ ولفذا فنين أدٌق كؾ  َ 

ا يف هدذا الؿجدال الدذي هدق  دـ لؾؿسؾؿقـ خطر هذه الؿـظؿدات وخصقً د

ـ. وأن يددٌؿ بحثدف وكال دف ا ٌؾدك الؿسدؾؿقأخطر الؿجآت وأىدها ضررً 

بإدلة الشرٌقة والػتاوى الجؾقة يف التحدذير  دـ اخدتالط الرجدال بالـسدا س 

نقـ الحؼالؼ والؼصص إلقؿة والحقادث القخقؿة التل وقعت بسنب وأن يُ 

 كقد هذه الؿـظؿاتس وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل.

 سويرضداه وأن يتؼندؾ هدذا العؿدؾ سكسلل اهلل أن يصؾح أحقال الؿسدؾؿقـ

  ساا وكددؾ  ددـ أٌددان ٌؾددك كشددره ٓحًؼددا كددؾ  ددـ كشددره وددابؼً وأن يجددزي خقددرً 

 إكف وؿقع الدٌا  . والحؿد هلل رب العالؿقـ .

 

 مَدٖ بً ىاصس اجلْى٘

 ـ9441ٍمً حمسو  91لٔل٘ اإلثيني املْافق   
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 سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘  

 ]العدد األّل[

 اليصساىٔ٘( - )امليظنات الَْٔدٓ٘ خطس بٔاٌ

الحؿد هلل والصالة والسالم ٌؾك روقل اهلل وٌؾك  لف و حنف و ـ تنعف 

 بنحسان.

  ميددة –بحؿدد اهلل  -وقد جا ت  [سؾسؾة الدطوة اإلسالمقة]ففذه  وبعد

دس ةقر كق   بآيات دوأحاديث كنقي  دةس  دع فتداوى ٌؾؿدا  إ   يف بقدان س ةة الؿحؿدي 

 ة.الظاهرة والخػق   -ة ة والـصراكق  ؿات القفقدي  ـظ  خطر الؿ

شرف ٌؾقفا: حّركفا وتُ سفا وتُ مّو و ـ الؿعؾقم أن هذه الؿـظؿات التل تُ 

 قاجففدايُ  التل الؼضايا أخطر  ـ الحؼقؼة يف هل –ة ة والـصراكق  ة القفقدي  ؾ  الؿِ 

 .الققم اإلوال ل العاَلؿ

 لؾ حذوث الدائؿذة الؾجـة من( 21196) برقم مفؿة ف وى) بعـوان جاء  ۞

          يؾي ما( واإلف اء العؾؿقة

) ـذ أىرقت ىؿس اإلوالم ٌؾك إرضس وأٌداؤه ٌؾك اختالف 

 واهاراس ويؿؽرون بلتناٌف كؾؿا وـحت ٌؼالدهؿ و ؾؾفؿ يؽقدون لف لقاًل 

ضقا دولة لفؿ فر ة: لقخرجقا الؿسؾؿقـ  ـ الـقر إلك الظؾؿاتس ويؼقّ 
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عػقا وؾطاكف ٌؾك الـػقسس و صداق ذلؽ يف كتاب اهلل تعالك س ويضاإلوالم

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿إذ يؼقل: 

 ک ک﴿وقال ونحاكف: س [501البؼرة: ] ﴾ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

وقال جؾ وٌال: س [501البؼرة: ] ﴾ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[500آل عؿران: ] ﴾ڀ ڀ ڀ

كددؾ  ددـ كددّقر اهلل بصددقرتف  ددـ الؿسددؾؿقـس ىددّدة ٌددداوة يخػددك ٌؾددك  وٓ

الؽددافريـ  ددـ القفددقد والـصددارى وغقددرهؿ لؾؿسددؾؿقـس وتحددالػ قددقاهؿس 

واجتؿاٌفددا ضددد الؿسددؾؿقـ: لقددردوهؿ ولقؾنسددقا ٌؾددقفؿ ديددـفؿ الحددؼس ديددـ 

إلددك الـدداس  ملسو هيلع هللا ىلصا ؿ أكنقالددف وروددؾفس  حؿدددً اتَ اإلوددالمس الددذي بعددث اهلل بددف َخدد

سددددؾؿقـس ٌددددـ اإلوددددالم وتضددددؾقؾ الؿُ  يف الصددددد  .. وإن لؾؽػددددار .أجؿعددددقـ

واحتددقالفؿس واوددتعؿار ٌؼددقلفؿس والؽقددد لفددؿس ووددالؾ ىددتكس وقددد كشددطت 

 دٌقااؿ وجؿعقااؿ وإروالقااؿس وٌظؿت فتـتفؿ يف ز ــا هذا.

 ون( الددذيـ كدداكقا دُ صددارى الحاقِدد)الـ   وكذذان مذذن أبذذرز أطذذداء هذذذا الذذدين 

ؼاو ة الؿد اإلوال ل وغاية ووعفؿ لؿُ نذلقن قصارى جفدهؿس زالقن يَ وٓ يَ 

و دـ  يف أ ؼاع الدكقاس بؾ و فاجؿة اإلوالم والؿسؾؿقـ يف ٌؼدر ديدارهؿ...

الؿعؾقم بداهدة أن الفددف  دـ هدذا الفجدقم هدق زٌزٌدة ٌؼقددة الؿسدؾؿقـس 

ا إلخدراجفؿ  دـ اإلودالمس وإغدرالفؿ باٌتـداق وتشؽقؽفؿ يف ديدـفؿس تؿفقددً 
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بدد )التنشدقر( و دا هدق إٓ دٌدقة إلدك الق ـقدة يف الـصراكقةس ٌ   ا يعرف خطل 

 ڠ ا أكزل اهلل هبا  دـ ودؾطانس وكندل اهلل ٌقسدك   الـصراكقة الؿحّرفةس التل

وكق ل أن يتؿّسؽ كدؾ  سدؾؿ يف أي  ؽدان ٌؾدك وجدف إرض  ... ـفا برا 

ؼقؿ ىدعالر اإلودالم يف بديـف وٌؼقدتف  فؿا كاكت الظروف وإحقالس وأن يُ 

درتددف واوددتطاٌتفس وأن يؽددقن أهددؾ بقتددف يددده حسددب قُ  كػسددف و ددـ تحددت

دد  او ددة كددؾ غددزو ضدددهؿ يسددتفدف ٌؼقددداؿلؿؼ اذاتق دد اـقـ تحصددقـً  حص 

   وأخالقفؿ(.

 أ در هذه الػتقى همٓ  العؾؿا : 

  دالح– غديان بـ ٌنداهلل – الشقخ  ل العزيز ٌند –العزيز بـ باز  ٌند)

 .  (5)اإلوالم ا ٌؾؿ كنار  ـ وهمٓ  .(زيد أبق بؽر -الػقزان

  $ وقال شقخ اإلسالم ط دالعزيز بن باز ۞

النحدددقث  تابدددةِ ؿاتدددف لؾتػدددر  لؽِ ٌددداة اإلودددالم وُح ) دددع التلكقدددد ٌؾدددك دُ 

ٌؾدك أ دـاف  ٌقة إلدك اإلودالمس والدردّ افعةس والدد  ؼآت الـ  شرات والؿَ والـ  

ا كافدة دوـ ديػف حقث إن إٌدا  قدد َج ؼايفس وكشػ ٌقارهس وتنققـ زَ الغزو الث  

إ ؽاكددااؿ وقدددرااؿس وأوجدددوا الؿـظؿددات الؿختؾػددة والقوددالؾ الؿتـقٌددة 

لؾدس ٌؾدك الؿسدؾؿقـ والتؾندقس ٌؾدقفؿس فدال بدد  دـ تػـقدد هدذه الشدنفات 

 .  (2) وكشػفا(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(503-21/198)فتاوى الؾجـة الدائؿة  (5)

 (.588/ 2) مجؿوع فتاوى ابن باز (2)
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ولفذا كدان ٌؾدك دٌداة اإلودالم الؼقدام هبدذا القاجدب الجؾقدؾس ٕكدف  دـ 

صارى ؽالد القفقد والـ  ؿاية الؿسؾؿقـ  ـ  َ ة الديـس وحِ راَو أٌظؿ أوناب حِ 

 ـافؼقـ. والؿُ 

ديـدف  وأٌظدؿ  دا يؿؾؽدف: ]أغؾدك وأٌدز  ولقعؾم كل مسؾم ومسذؾؿة أن   ۞

 الخسددارة هددل - واهلل –ف[ فددنذا ذهنددت هددذه إىددقا  ففددذه ؾُؼددوىددرفف وُخ 

  الػداين الحطدام هدذا فدنن: الددكقا حطدام  دـ اىدق ً   داحنفا كدال ولقس الؽ ى

يقً دا بعدد  - يزداد بسننف ىؼا  وٌـدا  وٌدذاًبا -ٌؾقف  ًٓ وبا يصقر بؾس يـػعف ٓ

 والعقاذ باهلل.  حتك يلتقف الؿقت ٌؾك ىر حال.س يقم

 ڎ ڌ ڌ﴿ :قددال تعددالكس و ددـ اتؼددك اهلل: كػدداه وأكر ددف وأغـدداه

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿:وقددددال تعددددالك س[63الزمررررر: ] ﴾ڎڈ

  .[6، 2الطالق: ] ﴾ۀہ ۀ ڻ

 إِن  أكد »: قدال ڤبدـ  سدعقد  هللٌندد اأخرج ابـ أبل حاتؿ بسـده ٌـ 

 . (5)«[2الطالق: ] ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ َيٍة فِل اْلُؼْر ِن َفَرًجا: 

ن داس   ٌَ ـ ٌنداهلل ْبـ  ٌَ فِدل َقدْقل  ڤَوأخرج اْبـ اْلُؿـْذر َواْبـ أبل َحاتِؿ 

يـجقددف  ددـ كددؾ كددرب فِددل الدددكقا » :القددس ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿اهلل: 

 .(2) «وأخرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.269/ 8)تػسقر ابن كثقر  (5)

 .(296-293/ 8)الدر الؿـثور يف التػسقر بالؿلثور ( 2)
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ْثَؿدداَن » د تػسددقر هددذه أيددة:ٌـدد $وقددال الؼرينددل  ٌُ ـُ  َؿددُر ْبدد ٌُ َقدداَل 

ـَ  ـْددَد ُحددُدوِدِه َوَيْجَتـِددُب َ َعاِ ددَقُف ُيْخِرْجددُف  ِدد ٌِ ـْ َيت ددِؼ اهلَل َفَقِؼددُػ  : َوَ دد ددَدفِل  الص 

َعةِ  قِؼ إَِلك الس  ـَ الض 
 .(5) «اْلَحَراِم إَِلك اْلَحاَلِلس َو ِ

  ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ يف قدددددددقل اهلل: $وقدددددددال الشدددددددقكاين 

َٓ َيُؽقن يف حسابف: أي» َٓ َيْخُطُر بَِنالِِف َو ـْ َوْجٍف 
 .(2)«َوَيْرُزْقُف  ِ

فنّقـ أن هدذا الدرزق »: ايف كال ف ٌـ هذه أية أيًض  $وقال الشـؼقطل 

لقس  ـ قنقؾ الدخؾ الؼق ل الؿحدود الذي يحسنف اإلفركج وُيحدوكدفس ٓس 

 .(6) «-جؾ وٌال  -ق بؾ يليت بف اهلل  ـ أ قر ٓ يعؾؿفا إٓ ه

وكؿدا أن  دـ اتؼدك » ٌـد تػسقر هذه أيدة الؽريؿدة: $وقال السعدي 

دد دالد وأ ددار اهلل جعددؾ لددف فرًجددا و خرًجدداس فؿددـ لددؿ يتددؼ اهللس وقددع يف الش 

 .(4) «ص  ـفا والخروج  ـ تنعتفاخؾّ وإغاللس التل ٓ يؼدر ٌؾك الت  

َمرْن َكَزَلرْت هِرِه  » :ملسو هيلع هللا ىلص قدال رودقل اهلل: قدال ڤاهلل بـ  سدعقد  وٌـ ٌند

رُل ا ُ 
ُِ  َفاَقٌة َفَلْكَزَلَفا هِالـَّاِس َلْم ُتَسدَّ َفاَقُتُه، َوَمْن َكَزَلْت هِِه َفاَقرٌة َفَلْكَزَلَفرا هِرا ِ، َفُقو

 .(1) « َلُه هِرِْزٍق َعاِجٍل َأْو آِجلٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(260/ 28)تػسقر الؼرصبي  (5)

 .(189/ 3)فتح الؼدير لؾشوكاين  (2)

 .(420/ 4)العذب الـؿقر من مجالس الشـؼقطي يف التػسقر  (6)

 .(870ص: )تػسقر السعدي  (4)

يف  وصدددححه االبددداين(، 1516)والرتمدددذي (، 2643)داود  وأبدددو(، 2/407)رواه أحؿدددد ( 1)

 .(6366صحقح الجامع )»
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و ؾك اهلل ووؾؿ وبارك ٌؾك كنقـا  حؿد وٌؾدك  لدف و دحنف و دـ تنعدف 

 نحسان.ب
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 سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘

 اليصساىٔ٘[ –]بٔاٌ خطس امليظنات الَْٔدٓ٘ 

 ]العدد الجاىٕ[

ـِ َ ْسُعقدٍ   ْب
ِ
ْنِد اهلل ٌَ ـْ   ڤ ٌَ

ِ
َمْن َكَزَلْت هِِه َفاَقٌة »: ملسو هيلع هللا ىلصس َقاَل: َقاَل َرُوقُل اهلل

رُل ا ُ َلرُه َفَلْكَزَلَفا هِالـَّاِس َلْم ُتَسدَّ َفاَقُتُه، َوَمْن َكَزَلر ُِ ْت هِرِه َفاَقرٌة َفَلْكَزَلَفرا هِرا ِ، َفُقو

 .(5)«هِرِْزٍق َعاِجٍل َأْو آِجلٍ 

 قوله  $قال الؿ اركػوري  ۞

وأكثر اودتعؿالفا يف الػؼدر وضدقؼ  سحاجة ىديدة :أي «َمْن َكَزَلْت هِِه َفاَقةٌ »

ا بطريؼ الشؽاية لفدؿ وأًفره سٌرضفا ٌؾقفؿ :أي «َفَلْكَزَلَفا هِالـَّاسِ »الؿعقشة 

ها ٌؾدك ـ اٌتؿدد يف ودد  َ د ويؾب إزالة فاقتف  ـفؿ...وخال ة الحديث: أن  

لدؿ تؼدض حاجتدف ولدؿ ُتدَزل فاقتدفس وكؾؿدا تسدد  :أي «َلْم ُتَسدَّ َفاَقُتهُ »ومالفؿ 

  «َوَمرْن َكَزَلرْت هِرِه َفاَقرٌة َفَلْكَزَلَفرا هِرا ِ » :وققلدفس حاجتف أ ابتف أخدرى أىدد  ـفدا

ُل ا ُ َلُه  »لن اٌتؿد ٌؾك  قٓه ب ُِ هِررِْزٍق َعاِجرٍل »يسرع لف ويعجدؾ  :أي «َفُقو

    .(2)« َأْو آِجلٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف  وصدددححه االبددداين(، 1516)والرتمدددذي (، 2643)داود  وأبدددو(، 2/407)رواه أحؿدددد ( 5)

 .(6366صحقح الجامع )»

 .(6/309)تحػة ااحوذي  (2)
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   $قال اإلمام ابن طثقؿقن  ۞

 ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿يف القفددددددقد والـصددددددارى:  -]قددددددال اهلل تعددددددالك

 .[520البؼرة: ] ﴾ٻ پ پ پ پ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿وقال فقفؿ أيضا: 

 ﴾ں ڻ ڻ ڻڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ڳ ڳ ڳ

ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿وقال يف والر الؽػار:  س[501: البؼرة]

 ٺ ٺ پپڀڀڀڀ پ پ

  .[510 – 541آل عؿران: ]  ﴾ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ـ:  ـافؼق ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ   ٹ ٹ ٹ ٹ﴿وقال يف الؿ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 .[٨1 - ٨٨الـساء: ] ﴾ڌ ڌ  ڍ   ڇ ڍ ڇ

أٌددالؽؿ بؿدا يريددون  دـؽؿ ففذه أيفا الؿسؾؿقن ىفادة اهلل تعالك ٌؾك 

و ا يحاولقكف  ـ  دكؿ ٌـ ديـؽؿس وأي ىفادة أٌظدؿ  دـ ىدفادة اهلل وأي 

ال رلدقس جؿعقدات الؿـصدريـ يف  دمتؿر ..لؼد قد.ىفادة أ دق  ـ ىفادتف

يف إدخددال  ت)إن  فؿددتؽؿ لقسدد ..وهددق يخايددب جؿاٌددة التـصددقر:.الؼدددس

 : ددـ اإلوددالم إن  فؿددتؽؿ أن تخرجددقا الؿسددؾؿس الؿسددؾؿقـ يف الـصددراكقة

وبالتدالل ٓ  دؾة لدف بدإخالق التدل تعتؿدد  سا ٓ  ؾة لف بداهلللقصنح  خؾققً 

 ٌؾقفا إ ؿ يف حقااا(.
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ولفددذا ففددؿ  ...هددذا أيفددا الؿسددؾؿقن كددالم قددادة الؽػددر ٌددـ اإلوددالم

 .(5) (يحاولقن وؾنف ٌـؽؿ بؽؾ ووقؾة 

   ما يؾي (ف اوى الش ؽة اإلسالمقة وجاء يف ) ۞

ددرت فقددف الؿُ سددت  لعصددر الددذي تَ )ويف هددذا ا ة ق  قكِ اُوددة والؿَ ـظؿددات القفقدي 

ػؾدة الحدارس ققدب وغَ وأخػت أوؿا ها وأًفرت حؼالؼفاس ويف غقنة  ـ الر  

كثرت ووالؾ الغزو الػؽري  ستفدفة الؿسؾؿقـ وأجقالفؿ الصاٌدة خا ة 

يف  ؿقؿ ٌؼقداؿس فقجب ٌؾقفؿ أن يـتنفقا لذلؽس و ع إوػ فؼدد أ درت 

  .(2)القوالؾ ٌؾك ضعاف الـػقس(هذه 

   جاء يف ك اب )الؿوسوطة الؿقسرة( ما يؾيو ۞

و ددـ أجددؾ س يسددعك الصددفايـة القفددقد إلددك وددقطرة القفددقد ٌؾددك العددالؿ)

ؼددم لفدؿ الط عدؿ يجدب أن كعدرف كقدػ كُ )السقطرة ٌؾك الجؿاهقر يؼقلدقن: 

 .(الذي يققعفؿ يف ىناكـا

دة  دـ اإلكسداكقة وـعؿؾ ٌؾك إكشدا   جتؿعدات  ُ ) ويؼولون  دة  جدر  ـحؾ 

صنح رجاؤها تحجرة الؿشاٌر كاقؿة أىد الـؼؿة ٌؾك الديـس لقُ وإخالقس  ُ 

دالقحقد تحؼقؼ الؿَ  د صدنحقنَ يُ  ةس وحقـ دذٍ الذ الؿادي  اجزيـ ٌدـ أي  ؼاو دة ٌَ

 .(فقؼعقا تحت أيديـا  اغريـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(538-537/ 1)الضقاء الالمع من الخطب الجوامع  (5)

 .(2194/ 6اوى الشبؽة اإلسالمقة )فت (2)
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بددة  ددـ الؿَ )  اويؼولذذون أيًضذذ  سلالِهددٓ بددد أن كشددغؾ غقركددا بددللقان خال 

لـؾفدقفؿ  سوالؿخددرات سوالجدـس سوالػـقن سـتديات العا ةوالؿُ  سوإلعاب

   .(5)(ٌـ  خالػتـا أو التعرض لؿخططاتـا

حقـؿدا كؿؽدـ ٕكػسدـا فـؽدقن )وجا  يف )تؼارير زٌؿا  القفدقد( قدقلفؿ: 

وددادة إرض...ولفددذا السددنب يجددب ٌؾقـددا أن كحطددؿ كددؾ ٌؼالددد اإليؿددان 

: -القفدقد-. قال اهلل ٌدـ (2) (ؾحديـهل إ ؿار  ُ وتؽقن الـتقجة الؿمقتة لفذا 

 .[34الؿائدة: ] ﴾يت جث مث ىثيث حج مج جح مح جخ  ﴿

   وجاء يف ف اوى الش ؽة اإلسالمقة ما يؾي ۞

) دددـ الؿعؾدددقم أن الفددددف الدددرلقس لؾجؿعقدددات التـصدددقرية هدددق  دددد 

ففدا أ دحاهبا ة التدل قدد حر  سؾؿقـ ٌـ ديـفؿس وربطفؿ بالدياكة الؿسدقحق  الؿُ 

ة ـصدقري  ا  ـذ ز ـ بعقد...و ـ الطرق التل تستخد فا الجؿعقدات الت  وبدلقه

 كس والسددعل لؾققايددة رَضددكػالددة إيتددامس وٌددالج الؿَ : لجؾددب قنددقل الـدداس

 عؾددقؿس وتؿقيددؾ  شدداريعفس وغقددر ذلددؽ  ددـ إ ددراضس واإلكػدداق ٌؾددك الت  

  ددددـ إوددددالقب التددددل ادددددف يف بددددايـ أ رهددددا إلددددك  حاربددددة اإلوددددالم 

  .(6)لغتف(وتعالقؿف و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(556-2/555)الؿوسوعة الؿقسرة يف ااديان والؿذاهب الؿعاصرة  :اكظر (5)

ب أن يؼددال والؿصددطؾح الؿـاسدد، (69ص)الخطددر القفددودي )بروتوكددوات حؽؿدداء صددفقون  (2)

 .)تؼارير زعؿاء صفقون(

 (.3607/ 2)فتاوى الشبؽة اإلسالمقة  (6)
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   يؼول رئقس الؿـصرين صؿوئقل زويؿر ۞

  )إن الؼضددددا  ٌؾددددك اإلوددددالم هددددق أكدددد  واوددددطة لؾتنشقر)التـصددددقر(س

س ولؽدـ الغايدة هدل إخدراج اطؾًؼد ُ  (ا)كصدراكق   ايؽدقن  سدقحق   وإن الؿسؾؿ ٓ

دد  ضددطرًبا يف ديـددف وٌـدددها ؾحددًدا أو  ُ ا  ُ الؿسددؾؿ  ددـ اإلوددالم فؼددط لقؽددقن إ  

 .(5) اسوهذه أوؿك الغايات آوتعؿارية(ٓ يؽقن  سؾؿً 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( 71ص)بن سالمة الؿصري اوالؿبشرين، لؾدكتور سؾؿان  أضواء عؾى التبشقر (5)
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 سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘

 ]العدد الجالح[

 [اليصساىٔ٘ –] امليظات الَْٔدٓ٘  بٔاٌ خطس

 ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿ :قال اهلل تعالك

[.٨5اإلسراء: ]  

 :خطط الليسٕ لتيصري املسلنني يف العاملُنـتفاصٔل ال ۞

ـصدقرية يصدرح هبدا إ دقـ ؿدات الت  ـظّ طدات الؿُ خط  ة ٌدـ  ُ ]حؼالؼ  فؿ

 .بعد إوال ف[ -العام لؿجؾس الؽـالس العالؿل 

 اكشػ أ قـ ٌام  جؾس الؽـالس العدالؿل لقودط وىدرق إفريؼقدا ودابؼً 

أبعدداد الؿخطددط الددذي تتنعددف  ٓف الؿـظؿددات الغربقددة  (أىددقك كددقلـ يدداكؼ)

دة  ـفددا الغطددا  تعددد  أوددالقب  ُ الؽـسددقة يف تـصددقر الؿسددؾؿقـ ٌدد  ووددالؾ و

دو ُ  اإلكساينس ووالح الؿعقكاتس ة غقط ٌؾدك الحؽق دات العربق دؿاروة الض 

 ستجقب لؾؿطالب الغربقة.ك تَ واإلوال قة حت  

ي وأكد أىقك يف حقار  قوع  ع  جؾة الؿجتؿع أكف ىارك يف  متؿر ودر  

ة ٌؾك حددةس  ق  ؼد يف وٓية تؽساس إ ريؽقة لدراوة أوضاع كؾ دولة إوالٌُ 

ـصدقر أبـالفدا أو إبعدادهؿ ٌدـ ديدـفؿ. ـاودنة  دـ أجدؾ تَ واتخاذ اإلجرا ات الؿُ 

ألدػ دوٓر  دـ الؽـقسدة  888وقال: لؼد كؾػدت بؿفؿدة تسدؾؿ  نؾدغ  ؾقدقن و

ٌؾدددك  الؿصدددرية هبددددف إكػاقدددفالؽـقسدددة وتسدددؾقؿف إلدددك كظقرادددا  سالفقلـديدددة

بعددض رفقددع لضددرب وبعددض إفددراد يف جفدداز أ ـددل  سالحركددات العؾؿاكقددة
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يف السجقن والؿعدتؼالت حتدك لدق و دؾ  نعضفؿالؿسؾؿقـس والزج بيقالػ 

إ ر إلك تصػقة ر قزها. وأوضح أن أ قال الؿموسات آودتثؿارية الغربقدة 

 االعا ؾة يف العالؿ العربل واإلوال ل تذهب لرٌايدة إكشدطة التـصدقريةس ٓفًتد

   .اوعة  ـ التـصقرإلك أن جؿقع الدول اإلوال قة تشفد  قجات و

 ّفٔنا ٓلٕ تفاصٔل احلْاز:

ة يف إفريؼقذا خاصذة ة الخقري ذؿذات الغربق ذـظ  ؼذوم بذه الؿ  ما الذدور الذذي     ۞

 والعالم العربي واإلسالمي بصػة طامة؟

هل يف حؼقؼتفا  ـظؿات كـسقة تعؿؾ تحدت غطدا  إكسداينس لؽدـ جدقهر 

 ب  درووة و تـقٌة.ٌؿؾفا تـصقر الؿسؾؿقـ أو إبعادهؿ ٌـ ديـفؿ بلوالق

 ات ال ي يرطاها مجؾس الؽـائس العالؿي؟ـظؿ  كم طدد الؿ   ۞

كددف بددأٓفس أهددذا العدددد  ددـ الصددعب إحصدداؤه لؽددـ أوددتطقع الؼددقل 

  ـظؿة كـسقة. 588والسقدان وحده يعؿؾ فقف أكثر  ـ 

 كقف  ؼوم الؿـظؿات الؽـسقة بلطؿال ال ـصقر؟ ۞

س وإكؿا وفدؼ اة ٓ تعؿؾ ٌشقالق  الؿـظؿات الؽـسقة أو بإحرى التـصقري

قر ـِصدرىدحة لؾت  دراوات وأبحاث دققؼةس ففل تدرس الدولة أو الؿـطؼدة الؿُ 

 ـ حقدث خريطدة أديااهدا وٌدددهاس و ددى تؿسدؽ الـداس بدديـفؿس وكقٌقدة 

 سوتعؾدددقؿ سوغدددذا  س دددال :إجـددداسس وتحديدددد احتقاجدددات الؿـطؼدددة  دددـ

 وغقرها. سوخد ات  حقة

رة وهل تختؾػ حسب ديـ الشدخص الؿسدتفدف وأوالقب التـصقر كثق

و دى تؿسؽف بفس و دى احتقاجف إلك الؿال والصحة والتعؾقؿ وغقدر ذلدؽس 
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فالالديـققن تدفعفؿ الحاجة إلك اٌتـاق الؿسقحقة دون ٌـدا  إذا  دا تدقافرت 

 لفددؿ احتقاجددااؿس أ ددا الؿسددؾؿقن فالؿـظؿددات الؽـسددقة تعؿددؾ يف اتجدداهقـ: 

. وأوالقب تـصقر الؿسؾؿقـ تؼقم ٌؾك .ؿ ٌـ ديـفؿإ ا تـصقرهؿس أو إبعاده

 الرتغقب والتدرج والؿرحؾقة.

 وكقف كـ م   عدون الؿسؾم طن ديـه؟ ۞

 س كـددا كدددخؾ إلقددف  ددـ خددالل بقابددة الشددفقات كالشددفرة اإذا كددان  تددديـً 

ـصددريـ بؿصددادقتفس أو التعؾددقؿ أو الؿـصددب أو الـسددا س وبددلن يؼددقم أحددد الؿُ 

جؿقدع  شدؽالتف حتدك يصدنح  س والعؿؾ ٌؾدك حدؾ  والقققف ٌؾك احتقاجاتف

 اٌؾقف بدرجة أواوقةس و ـ  ؿ يتحؽؿ فقفس ويتحدقل تؾؼالق د الف و عتؿدً  اأوقرً 

 ةس أو ينتعد ٌـ ديـف.صراكق  إلك الـ  

 وإذا فشؾ م يف  حؼقق أهدافؽم يف بعض ال الد ماذا كـ م  صـعون؟ ۞

ب أخرى كثقرةس  ـفدا الضدغط إذا فشؾـا يف تحؼقؼ  رادكا كـا كؾجل إلك أوالق

ٌؾك الحؽق ات التدل ٓ تلخدذ بتقجقفدات الؽـقسدة ٌدـ يريدؼ دول بعقـفدا يف 

. وتؾؽ الخد ات التدل .فدد بققػ الخد ات التل كؼد فا لشعقهبؿالغربس وكُ 

أ نحت ٓ غـك لفؿ ٌـفاس وٓ يستطقعقن العقش  ـ دواهداس أو الخقدار أخدر 

 فتـ واضطرابات داخؾقة.وهق فرض العؼقبات ٌؾقفاس وإ ارة 

 ماذا طن مصادر األموال ال ي  ـػؼفا الؿـظؿات الؽـسقة؟ ۞

%  دـ  رتدب 5يقجد يف الدول الغربقة ٌرف ودالد بؿقجندف يدتؿ اقتطداع 

ٌددـ أن  عظددؿ الؿموسددات آوددتثؿارية  كددؾ  قًددػ لؾتـصددقرس هددذا فضدداًل 

لدك أي أن الغربقة العا ؾة يف إفريؼقا و وقا هل  موسات كـسقة بالدرجة إو
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أ قالفا تذهب لصالح أكشطة الؽـقسةس وبدورها تؼقم الؽـقسة برٌاية أكشدطة 

 ٓف يالدب  دـ  08كاكت ترٌك أكثر  دـ  التـصقرس فالؽـقسة الؿصرية  ثاًل 

 ـصريـ وقساووة.جـقب السقدانس وتعؿؾ ٌؾك تلهقؾفؿ لؽل يصنحقا  ُ 

 . .قعذذةمذذن الؿالحذذظ أكذذك  ؼؾذذدت العديذذد مذذن الؿـاصذذ  الؽـسذذقة الرف ۞

 كقف كـت  عقش يف ضؾفا؟

الؿـظؿات الغربقة كاكت تغدق ٌؾقـا إ قال بال حسدابس وكاكدت تدقفر 

لـا كؾ  ا كحتاجف  ـ وقارات فارهة و ساكـ فاخرةس وأودػار إلدك كدؾ دول 

العالؿس وكـا كـػؼ بنذخ ىديدس وكعقش يف  را  وتدرفس غقدر أن كدؾ ذلدؽ لدؿ 

أىعر أن إٌؿدال التدل كؼدقم  ات دالؿً يؽـ لقشعرين بآوتؼرار الـػسلس فؽـ

 هبا غقر  تاللؿة  ع فطريتس إ ر الذي كان يشعرين بالؼؾؼ.

 كقف  ركت كل هذا ال رف و حولت إلى اإلسالم؟ وكقف اق ـعت به؟ ۞

الحؿددد هلل لؼددد تركددت لؾؽـقسددة كددؾ ىددل س وىددعرت أكـددل ولدددت  ددـ 

رغدؿ  دا أٌقشدف  م2882س بعدد اٌتـداقل اإلودالم ٌدام اجديدس و ستؼر كػسدق  

أن  دـ ىدظػ العدقشس وقدد تحقلدت إلدك اإلودالم ٌد  دراودتل لؿؼاركددة 

 إديان يف  رحؾة الؿاجستقر وخرجت بالـتالج التالقة:

 الؼر ن ٓ يحؿؾ اوؿ  ملػ كؿا هق حال كؾ إكاجقؾ. -1

الؼر ن هق كدالم اهلل تعدالك ففدق يتـداول ودقرة الرودؾ  دـ ودقدكا  دم  -2

 .)ٌؾقفؿ الصالة والسالم(وحتك وقدكا  حؿد 

 السقرة الـنقية تمكد أن اإلوالم هق أول ديـ و خر ديـ. -3
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  ع اإلوالم. اجؿقع الروؾ كادوا بالتقحقد اتساقً  -4

كؾ روقل كان لديف  فؿة  حددة وُأروؾ لؼقم بعقـفؿس بقـؿا جا ت  -5

 الروالة اإلوال قة لؾـاس كافة.

قفا بقـ كالم اهلل وكدالم الرودقل الؽتب السابؼة ٓ كستطقع أن كؿقز ف -6

   لخ...إوقال وكالم الؿملػس فؽؾ  ا قرأكاه قال يقحـا وقال بطرس وقال

كددالم اهلل يف اإلوددالم واضددحس وأقددقال الروددقل وأفعالددف  عروفددةس  -7

    حددةس وهذا يدل ٌؾك حػظ اهلل لفذا الديـ. ملسو هيلع هللا ىلصووقرة الـنل 

قـ ووضقح رؤيةس أ ا اإلوالم فقف ٌدالة و ساواة بقـ جؿقع الؿسؾؿ -8

يف الؿسقحقة ففـاك أىقا  كثقرة كـت أخجدؾ  ـفدا بسدنب ٌـصدريتفاس إذ 

ٌددـ أن النشددر يف ًددؾ  كـددت أخجددؾ  ددـ لددقن بشددريت السددقدا س فضدداًل 

الؿسددقحقة  سددتقيات ودرجدداتس فالسددقد يصددؾقن وحدددهؿس والنددقض 

يستطقع إوقد أن يصدؾل  . فػل الؽـالس إ ريؽقة ٓ.يصؾقن وحدهؿ

 س الندددقضس فدددقزير الخارجقدددة إ ريؽدددل كػسدددف كدددقلـ بددداول يف كـدددال

يستطقع أن يدخؾ كـقسة النقض ويخاينفؿس أ ا يف اإلوالم فال يقجدد  ٓ

هذا التؿققزس فؿـ يسنؼ إلدك الؿسدجد يصدؾل يف الصدػ إولس والـداس 

      .(5)أ ام اهلل وقاوقةس ويؿؽـ أن يؽقن اإل ام أوقد أو أبقض ٓ فرق

 سوىدا ؾة  فؿدة حؼدالؼ تدرى كؿدا وهلس الؽـسل طالؿخط تػا قؾ هذه

 .الؿستعان واهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(س وقد تـاقؾت هذا الحقار ووالؾ اإلٌالم يف كثقر  ـ الؿقاقع0466 جؾة الؿجتؿع العدد ) (5)
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 سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘

 اليصساىٔ٘ [ –بٔاٌ خطس ]امليظنات الَْٔدٓ٘ 

 ]العدد السابع[

گگگگ  ک ک ک ک﴿  قال اهلل تعالك:

ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 .[501البؼرة: ] ﴾ڻ

   $قال اإلمام ابن طثقؿقن  ۞

دد :أيددة) ددـ فقالددد هددذه  ة بقددان ىدددة ٌددداوة القفددقد والـصددارى ل   

ا  ددـفؿ يددقدون أن يددردوا الؿسددؾؿقـ كػدداًرا وجددف ذلددؽ أن كثقددرً  ...ةاإلوددال ق  

..ٕاهدؿ قدد ٌؾؿدقا أن اإلودالم  ـؼندة ٌظقؿدة لؿدـ . حسًدا  ـ ٌـدد أكػسدفؿ

اتنعف ولفذا فؽثقر  دـفؿ يسدعقن بؽدؾ  دا يسدتطقعقن لقدردوا الؿسدؾؿقـ بعدد 

   .(5) ًرا(اإليؿان كػا

رٌد »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رودقل اهلل  :قالت ڤوٌـ ٌالشة  ََ َقرْوٌ  ُحسَّ . (2)«إِنَّ اْلَقُفرو

أهدؾ اإلودالم ٌؾدك هدذه  وودالر الؽػدار يحسددوكؽؿ يدا فالقفقد والـصدارى

  .الـعؿة الجؾقؾة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(562-2/538) تػسقر الػاتحة والبؼرة (5)

 .(692يف الصحقحة ) وصححه االباين ،(2/75/1رواه ابن خزيؿة ) (2)
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  يؾي جاء يف )الؿوسوطة الؿقسرة( ما ۞

دٓ بدد أن اهددم دولدة اإليؿدان يف ق: فايـةقال القفقد الص  ] عقب ؾدقب الش 

ٕن الشدعب  :ةوكحؾ  حؾفا ققاكقـ  ادي  س وكـزع  ـ ٌؼقلفؿ فؽرة وجقد اهلل

ولؽدل ٓ كددع لؾـداس فر دة س ا تحدت رٌايدة دولدة اإليؿدانيحقا وعقًدا هاكً د

وبددذلؽ ٓ يػطـددقا لعدددوهؿ  سيجددب أن كشددغؾفؿ بشددتك القوددالؾ سالؿراجعددة

 .  (5)[العام يف الصراع العالؿل

  التدددل هدددل ن أن كؽشدددػ حؼدددالؼ هدددذه الؿـظؿددداتوأن قدددد  ن إوا

ًٓ [ ويفوديذة األهذداف والغايذات –كصراكقة الشعارات وال ذدايات ] ويؽػدل  ثدا

 الؿـصددريـ رلددقس ٌددـ – $التددؾ  ٌنددد اهللٌؾددك ذلددؽ  ددا ذكددره الدددكتقر 

  دؿقلقؾ بدلن الؼدارئ يعؾؿ أن العجب وأٌجب): قال حقث زويؿر  ؿقلقؾ

 الغدرب أقصدك يف دكد هأ  دـ التـصدقر رات دمتؿ يرأس كان الذيس هذا زويؿر

 ٌاً ددا وددتقـ يددقال التـصددقر  عددارك قدداد والددذيس الشددرق أقصددك يف لؽـددق إلددك

ـ يفقديتف الدفقـدة الراودخة يف أٌؿداق ٌ كشػ قد م0952 وـة هبالكف اكتفت

دد كػسددفس ا يؾؼـددف يف ودداٌاتف إخقددرة أ ـددا  وذلددؽ بددلن يؾددب حاخاً ددا يفقدي 

 الؽـقسدة أن: الؼدس  عركة أيام –أٌرفف جقًدا  -وقد أخ ين راهب احتضاره.

 الدذيـ القفدقد حقدؾ تـؽشدػ ٓ حتدك بدف تنقح وٓس الؿذهؾ السر هبذا تحتػظ

 يظفددر إخػدداق جؿعقددات التنشددقر وحتددك ٓس ةالـصددراكق   باٌتـدداق يتظدداهرون

 .(2) التل تنذل الؿاليقـ وتـخدع بؿؽر القفقد وخططفؿ الخنقثة ( ـصقر()الت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2/554)سرة يف ااديان والؿذاهب الؿعاصرة الؿوسوعة الؿق (5)

 .وهو من الؽتب الـػقسة يف هذا الؿجال(، 118 ص)اهلل التل  عبد د. .جذور البالء (2)
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    قول مس عقـًا باهللواآلن أ ۞

: الؿـظؿدات هدذه –نثق ة يف بالدكا وغقرها ؿات الؿَ ـظ  اٌؾؿقا أن هذه الؿُ 

لقفقد الذيـ يديرواها بؿؽر وخػا  و دـ أبدرز  جدا عفؿ ا لؾـصارى  ع تابعة

 س« ـظؿدة الققكسدؽق»ؿات يف بالدكا و ـفدا ـظ  الؿُ  س وإن  «هق ة إ ؿ الؿتحدة»

 ـظؿدددة إغذيدددة »و ،«ة حؼدددقق اإلكسدددان ـظؿددد»و س« ـظؿدددة الققكسدددقػ»و

 س« ـظؿددة العؿددؾ الدولقددة»و ،«هق ددة إ ددؿ الؿتحدددة لؾؿددرأة»و ،«والزراٌددة

هددذه س [ وغقرهددا« ـظؿددة الصددحة العالؿقددة»و ،« ددـدوق الـؼددد الدددولل»و

كؿا يف  ققع ]بركا ج إ دؿ الؿتحددة س الؿـظؿات تابعة لفق ة إ ؿ الؿتحدة

 سظؿددات الدولقددة الؿعـقددة بحؼددقق اإلكسددان[و ققددع ]أوددؿا  الؿـ سيف الددقؿـ[

 وغقرها  ـ الؿقاقع.س ]الؿـظؿات الدولقة يف القؿـ [ و ققع

)الـػذذوذ القفذذودي يف األجفذذزة اإلطالمقذذة والؿمسسذذات  جذذاء يف ك ذذاب ۞

   يؾي الدولقة( ما

ٌدام  أٌؾـ ٌـ ققام هق ة إ ؿ الؿتحدة )القفقديدة(  )هقئة األمم الؿ حدة

)الجؿعقددة العا ددة لفق ددة إ ددؿ الؿتحدددة ( ددـ جؿقددع وتتددللػ  ... م0945

دولة(سولؼدد ودقطر القفدقد 058أٌضا  هق ة إ ؿ الؿتحددة الندالغ ٌدددها )

  وذلؽ ٌؾك الـحق التالل:س ٌؾك هق ة إ ؿ الؿتحدة  ـذ إكشالفا

 [ – فقفددا ىددعنة أهددؿ وهددق–] ؽتددب السددؽرتارية لفق ددة إ ددؿ الؿتحدددة 

 :  ـ يتؽقن

 .(يفقدي– التسؾح قسؿ قسرل-بؾقك سإ راج)
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 .(يفقدي– قتصاديةآ إ قر رلقس-كقٓك أكتقين)و

– قتصددداديةآ لؾشدددمون الخددداص الؿشددداور–  روزكددد  كدددار  كدددس)و

 .(يفقدي

 .(يفقدي-الؿقزاكقة قسؿ رلقس-وكرتاوب دافقد)و

 .(يفقدي-اإلكسان حؼقق قسؿ رلقس-ىقؽقيؾ)و

 .(يفقدي-لؿستؼؾةا غقر النالد  راقنة دالرة رلقس-ويؽقف سإ جإ)و

 .(يفقدي-العا ؾقـ ىمون  دير-بركؿـ  روقدس)و

 غقرهؿ الؽثقر...و (يفقدي-الؿراجعات قسؿ رلقس-وـجر أي)و

 :يتؽقن  ـ -]مركز الؿعؾومات يف هقئة األمم الؿ حدة[ 

 .يفقدي(-رلقس قسؿ آوتخنارات لؿركز جـقػ-)جرري ىنقرو

 .يفقدي(-فـدرلقس قسؿ آوتخنارات لؿركز ال-و)بل لقتؽػقر

 .يفقدي(-رلقس قسؿ آوتخنارات لؿركز الصقـ-و)هـري فاوت

-رلددقس قسددؿ آوددتخنارات لؿركددز واروددق-و)جقلددقيس وتاويسددؽل

   .يفقدي(

  ي ؽون من ]شع ة األقسام الداخؾقة لفقئة األمم الؿ حدة [

 .يفقدي(-رلقس إقسام الداخؾقة الدولقة- قريس.)دايػقد

-قسدام الداخؾقدة لؿـطؼدة خدط آودتقا رلدقس إ-و)يف ك يؾ كارودز

 سيفقدي(

 يفقدي(.-لشعنة إقسام الداخؾقة خابر بقلقكقا -و)جان روزكر
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يف كتابدف  $يؼدقل ٌندداهلل التدؾ : (002قال الؿملدػ كؿدا يف )ص وقد

 كصدف: )إن  دا س(206ص) )خطر القفقدية العالؿقة ٌؾك اإلوالم والؿسقحقة

وهذه الفق دة  إ ؿ الؿتحدة  ـ القفقدس ـ  قًػل هق ة  - لةايف الؿوتقـ  -

    .(5) الدولقة  ـذ إكشالفا حتك يق ـا هذا وهل أداة يف خد ة القفقدية العالؿقة(

 

NNO PMM 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .«الـػوذ القفودي يف ااجفزة اإلعالمقة والؿمسسات الدولقة» :الؿرجع كتاب( 5)

 .(221-200ص)الرحؿن الرفاعي  فماد بن سقد عبد الؿملف:
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 سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘

 اليصساىٔ٘ [ –]بٔاٌ خطس امليظنات الَْٔدٓ٘ 

 [ اخلامس العدد]

حئ مئ ىئ يئ جب  حب خب مب ىب يب جت حت  ﴿ ٹ ٹ

 .[500انآل عؿر] ﴾  خت   مت  ىت

)وذلددؽ لحسدددهؿ   يف  ػسذذقر هذذذه اآليذذة $قذذال اإلمذذام السذذعدي  ۞ 

 .(5)وىدة حر فؿ ٌؾك ردكؿ ٌـ ديـؽؿ(س وبغقفؿ ٌؾقؽؿ

هذا وقد تؼدم الؽالم يف العدد السابؼ ٌـ )هق ة إ دؿ الؿتحددة( وبقدان 

بعض الؿـظؿات التابعة لفا كؿا هق  ثنت يف  قاقع تؾؽ الؿـظؿات وغقرهدا 

 واهلل الؿستعان. ـ الؿقاقعس 

و ـ الؿـظؿات التابعة لفق ة إ ؿ الؿتحدة بدؾ هدل جدز   ـفدا ] ـظؿدة 

 .حؼقق اإلكسان[ كؿا هق  ثنت يف  ققعفا

 -جا  يف )أبحاث الدورة التاوعة ٌشرة لؿجؿدع الػؼدف اإلودال ل الددولل

 بـ ٌنداهلل بـ حؿقد ٌضق هق ة كنار العؾؿا (  ا يؾل:برلاوة العالؿ الػؼقف  الح 

 ـ خالل  ـظؿات حؼقق اإلكسان... اٌتؿد اإلٌالن العالؿل لحؼدقق )

( يف 3-أ )د 207اإلكسان بؿقجب قرار الجؿعقة العا ة ل  ؿ الؿتحدة برقؿ 

رة  ـددف ٌؾددك هددذاس فؼددد ورد مس وكصددت الؿددادة الثا ـددة ٌشدد08/02/0948
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(242ص)ر السعدي تػسق  (5)
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لؽؾ ىخص الحؼ يف حرية التػؽقدر والضدؿقر والدديـس ويشدؿؾ هدذا فقفا: ]

ة تغققدددر دياكتدددف أو ٌؼقدتدددفس وحريدددة اإلٌدددراب ٌـفدددا بدددالتعؾقؿ الحدددؼ حريددد

 [...ع الجؿاٌدةا أم  دوالؿؿاروة وإقا ة الشعالر و راٌاااس وقاً  كان ذلؽ ور  

  .(5) هذا الؼرار فقف ا طدام بلحؽام الشريعة(و

ـ ٌؾؿا  اإلوالم يف اجتؿاٌفؿ يف ) جؿع الػؼف اإلوال ل فؼد بق    

م اهلل ٌؾك الؿسؾؿ فؼد حر  س خالػ اإلوالميصادم ويُ  رالدولل ( أن هذا الؼرا

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ :أن يغقّر ديـف وٌؼقدتف ويرتد ٌـ اإلوالم

 ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

  .[252 : البؼرة] ﴾ھ ھ ھ ہھ ہ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ :وقدددددال تعدددددالك

   .[٨1 آل عؿران:] ﴾چ چ ڃ

َِيـَُه َفاْقُتُؾوهُ َمْن َهدَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال روقل اهلل  :قال ڤوٌـ ابـ ٌناس  س (2)«َل 

َٓ َأْجؾِدُس َحت دك »: أكف قدال يف رجدؾ أودؾؿ  دؿ ادقد ڤوٌـ  عاذ بـ جنؾ 

 َوَرُوقلِفِ 
ِ
َوَكداَن َقدْد اْودُتتِقَب َقْندَؾ » :ويف رواية ٕبدل داود س(6) «ُيْؼَتَؾس َقَضاُ  اهلل

   .]والؿعـك أكف اوتتقب فلبك ولؿ يرجع إلك اإلوالم[ .(4)«َذلَِؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/  6) الدوليالدورة التاسعة عشرة لؿجؿع الػؼه اإلسالمي أبحاث  (5)

 .(5027رواه البخاري ) (2)

 .(2755(، ومسؾم )6915رواه البخاري ) (6)

 .(8/213(، وصححه االباين يف اإلرواء )4533رواه أبو داود ) (4)
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وهددذا الؼددرار الصددادر  ددـ  ـظؿددات حؼددقق اإلكسددان هددق كػسددف حؼقؼددة 

رى كؿدددا جدددا  يف )الؿقودددقٌة العؾؿاكقدددة التدددل هدددل خطدددة القفدددقد والـصدددا

..وقدد اكتشدرت هدذه .الالديـقدة: )العؾؿاكقة وترجؿتفدا الصدحقحة (:الؿقسرة

..وتتػددؼ .الدددٌقة يف أوروبددا وٌؿددت أقطددار العددالؿ بحؽددؿ الـػددقذ الغربددل

..ولؾقفقد دور بارز .الدياكة الـصراكقة يف فصؾ الديـ ٌـ الدولة العؾؿاكقة  ع

يف تروقخ العؾؿاكقة  ـ أجؾ إزالدة الحداجز الدديـل الدذي يؼدػ أ دام القفدقد 

   .(5)  بقـفؿ وبقـ أ ؿ إرض(حالاًل 

   يؾي ما وجاء يف ]ف اوى الؾجـة الدائؿة [ ۞ 

ة ة الديـق دك بالحري دسدؿ  ا يُ ٌدرتاف بؿد..التل فقفدا آ.ةك بالعؾؿاكق  سؿ  ) ا يُ 

فقسددؾؽ غقددره  ددـ  رتددد  و ددـ أراد أن يَ س أراد أن يددديـ باإلوددالم فعددؾ ـْ فَؿدد

عتؼددااا الػاوددة دٌدقة ففدذه وغقرهدا  دـ  ُ  .حؾ النايؾة فعؾالؿذاهب والـّ 

دس فاجرة كافرة يجب التحذير  ـفا وكشػ زيػفا وبقدان خطرهدا ا والحدذر  ؿ 

كسدلل اهلل العافقدة .ها ٌظدقؿ وخطرهدا جسدقؿىدرّ  نن  فدس يؾنسفا بف  ـ فتـقا هبا

   والسال ة  ـفا وأهؾفا.

   أصدر هذه الػ وى همالء العؾؿاء

 دالح  –ٌندداهلل بدـ غدديان  -ٌنددالعزيز  ل الشدقخ –ٌندالعزيز بـ باز 

 .(2) بؽر أبق زيد / وهمٓ   ـ كنار ٌؾؿا  اإلوالم ( –الػقزان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(695-1/689)رة الؿوسوعة الؿقسرة يف ااديان والؿذاهب الؿعاص (5)

 .(244-1/245فتاوى الؾجـة الدائؿة ) (2)
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لغددربققـ بددلن العؾؿاكقددة كظددام غربددل ح كثقددر  ددـ العؾؿدداكققـ واوقددد  ددر  

كثقًرا  أن   (ٌؾؿاين  صري) فؼد كؼؾ ىريػ حتاتة وهقس يخالػ ديـ اإلوالم

  سيؼنددددؾ الحدا ددددة إن اإلوددددالم ٓ: ػؽددددريـ يف الغددددرب يؼقلددددقن ددددـ الؿُ 

 .(5) وٓ الػؽر العؾؿاين ( سوٓ الديؿؼرايقة

إن  -د دة وبؼل كالم كثقر ٌـ تؾؽدؿ الؿـظؿدات ودـذكره يف إٌدداد الؼا

   تعالك.اهلل   ىا

 
NNO PMM 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(207ص) «العؾؿاكقة مػاهقم مؾتبسة» :الؿرجع (5)

 (،204ص) لؾباحث مصدطػى بداحو، «وااسباب العؾؿاكقة الؿػفوم والؿظاهر»كؼاًل عن كتاب 

 .وهو من الؽتب الؿػقدة يف هذا الباب
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 سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘

 [العدد السادس]

 [ ٘اليصساىٔ –بٔاٌ خطس ]امليظنات الَْٔدٓ٘ 

 ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿قال اهلل تعالك  

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .[252 البؼرة] ﴾ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ۀہ ۀ

   هذه اآلية يف  ػسقر $قال اإلمام السعدي  ۞

ؼداتؾقن الؿسدؾؿقـ حتدك وٓ يزالدقن يُ س هذا الق ػ ٌام لؽدؾ الؽػدار)و

صدارى الدذيـ يردوهؿ ٌدـ ديدـفؿ وخصقً دا أهدؾ الؽتداب  دـ القفدقد والـ  

وبـدددقا  سوبثدددقا إيندددا  سوكشدددروا الددددٌاة ]الؿـظؿدددات[ بدددذلقا الجؿعقدددات

وتددخقؾفؿ ٌؾدقفؿ كدؾ  دا يؿؽدـفؿ  دـ  سالؿدارس لجذب إ ؿ إلك ديدـفؿ

        .(5) شؽؽفؿ يف ديـفؿ(الشنف التل ت

د ـ هذا وإن ] ـظؿات حؼدقق اإلكسدان [ يف كثقدر  دـ النؾددان لتددافع ٌؿ 

   .بدٌقى أن هذا  ـ الحؼقق اإلكساكقة !!س ٌـ ديـ اإلوالم ارتد  

ققدع كػسدف يف غضدب اهلل وهؾ  ـ حؼ اإلكسدان أن يرتدد ٌدـ اإلودالم فقُ 

 س  ثؾدة دفداٌفؿ ٌؿدـ ارتدد  و دـ أ. خؾًدا فقفدا أبدًدا !!!!وٌذاب الـار خالًدا  ُ 

 :  يؾل الدرر السـقة( فؼد جا  فقفا  ا -التاريخقة  الؿقوقٌة) جا  يف  ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(97ص)لسعدي تػسقر ا (5)
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م حؽًؿددا 2808)وكاكددت  حؽؿددة باكسددتاكقة قددد أ دددرت يف كددقفؿ  

التشددؽقؽ يف »و سملسو هيلع هللا ىلصبنٌدددام  وددقا بقنددلس بعددد إداكتفددا باإلوددا ة إلددك الروددقل 

سدا  الؿسدؾؿات يف حؼدؾ بنحددى س بقـؿا كاكت تعؿؾ  ع ٌدد  دـ الـ«الؼر ن

 س ووددط باكسددتان. «النـجدداب»بقٓيددة  س«ٓهددقر»الؼددرى الؼرينددة  ددـ  ديـددة 

لؽـ  ـظؿات حؼقق اإلكسان يالنت بتعديؾ هذا الؼاكقنس بزٌؿ أن الؼداكقن 

يف  «التطددرف»الددذي يعاقددب الؿدددان باإلوددا ة لموددالم بددالؿقتس يشددجع 

ر  احب زاده فضؾ كدريؿ رلدقس  أن  « جؾدس اتحداد السدـة»باكستانس وحذ 

 .(5) د(النال وقشعؾ حالة  ـ الػقضك يف لالعػق ٌـ بقن

ديـ اإلوالم الذي فقف الحؽؿ بالؽػر والردة ٌؾدك )ال طرف(  ذومرادهم ب

 .ملسو هيلع هللا ىلصو أوا  إلك روقل اإلوالم س ؽ يف الؼر ن ـ ىؽ  

مػ ذي مصذر األسذ ق وطضذو مجؿذع  -قال الدك ور/ كصر فريد واصل  ۞

) َيِجددُب ٌؾددك الجؿقددِع الققددقُف أ دداَم َقضددق ِة الذذدولي قذذال   الػؼذذه اإلسذذالمي

ـِ اإلوالم بُِؿـَْتَفك الحزِم: حت ك ٓ َيْسدَتِغؾ  أ دحاُب الُؿـَظ َؿداِت  ٌَ ـَ  ي الُؿْرَتد 

ِة َ دددْؿَتـَا ـْ َأكشدددَطتِِفُؿ الُؿعاِديدددة لمودددالمس ويف ًِدددؾ   سالتنِشدددقِري  َوَيزيددددوا  ِددد

ـَ الُػَؼدراِ   ا تالكفؿ الؿاَل فناهؿ  ـ الؿؿؽـ َأْن َيْسدتِغؾ قا ِضدعاَف الـػدقس  د

َر َأن  ُهـَداَك  الؿسؾؿقـس َوَيتِّؿ إغراُؤُهؿ بالؿدال لَتْغقِقدِر ِديدـِِفْؿس َوَيجدب َأْن كتدَذك 

ـَ ٌاً دا لَِتْرودقِخ َحدؼ  الؿسدؾؿ يف َتْغقِقدِر  ـْ ِودّتق
ُجُفقًدا غربقًة تسعك ُ ـُْذ َأْكَثَر  ِ

 .(2).اكتفكتػتح  جال العؿؾ أ ام الُؿـَّظؿات الّتـصقرّية( ِدياَكتِف حّتك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(22/546)الدرر السـقة  -يخقةالتارالؿوسوعة  (5)

 .م1007 /7 /17 الجؿعة ،اإلماراتقة« الخؾقج»كؿا يف صحقػة  (2)
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ومن الؿـظؿات الؿوجودة يف بالدكا وغقرها ]مـظؿة األغذية والزراطذة[  ۞

فذذزة اإلطالمقذذة والؿمسسذذات وقذذد جذذاء يف ك ذذاب )الـػذذوذ القفذذودي يف األج

القفقديددة  –)هددذه الؿـظؿددة أوسددتفا هق ددة إ ددؿ الؿتحدددة   ( مذذا يؾذذيالدولقذذة

وادف إلدك رفدع  سدتقيات التغذيدة س م0945أكتقبر ٌام  06يف  –ؾقنقة الص

وبسدنب  سوـة  ـ العؿؾ القفقدي الجداد40وبعد : قال الؿملػ -والؿعقشة

مس بسدنب 0985 دات خؿسدقن  ؾققًكدا  دـ بـدل  دم ٌدام  سجفقدهؿ الجنارة

 الجقع ووق  التغذية!!!

ا فقفددا ٌـددد أ ددا القفددقد الددذيـ روددؿقا كظؿفددا وتحؽؿددق  قذذال الؿملذذف-

 : إكشالفا ففؿ

 .يفقدي(–رلقس ىعنة التغذية والزراٌة  –)أكدري  اير

 .يفقدي(-الؿؿثؾ الداكؿركل -.بل.جاكقبسـإيو)

 .يفقدي( –الؿؿثؾ الفقلـدي  -.فريسإيو)

 .يفقدي( -رلقس ىعنة التعؿقر–م.لققؿقـإم.إو)

 .يفقدي(-رلقس ىعنة التعايش -و)كقروا كاردوس

 .يفقدي(–نة الؿتػرقات رلقس ىع-و)بل.كاردوس

 سيفددقدي(–قتصدداد التحؾقؾددل رلددقس ىددعنة آ-«حسددؼقؾ»م.أزاكددؾ إو)

 .(5) وغقرهؿ كثقر وكثقر(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿملدددف فدددماد بدددن سدددقد .الـػدددوذ القفدددودي يف ااجفدددزة اإلعالمقدددة والؿمسسدددات الدولقدددة (5)

 .(206-203ص)الرحؿن الرفاعي  عبد
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 ـظؿدة إ دؿ -و ـ الؿـظؿات الؿقجقدة يف بالدكا وغقرهدا ]الققكسدؽق

جا  يف الؽتاب السابؼ )الـػدقذ القفدقدي س الؿتحدة لؾرتبقة والعؾقم والثؼافة[

 : والؿموسات الدولقة(  ا يؾليف إجفزة اإلٌال قة 

] ـ أبرز كشاط هذه الؿـظؿة هدق العؿدؾ ٌؾدك إغدرا  الشدعقب بؿػاودد 

.وإبددراز الراقصددقـ والرياضددققـ .الدددوريات والسددقـؿا والؿسددرح واإلذاٌددة

.وٓ ٌجدب يف ذلدؽ إذا .يف الؽتب الؿدروقة ٌؾك أاهدؿ ٌظؿدا  ...والػـاكقـ

 : ٌؾؿـا أن الذيـ تحؽؿقا هبا ٌـد إكشالفا هؿ

 .يفقدي(–رلقس لجـة التنادل الخارجل  -لػ وق ر فقؾدأ)

 .يفقدي ( –رلقس لجـة تـظقؿ الثؼافة العالؿقة -يزاهاردإ.و )جل

 .يفقدي( –رلقس ىعنة الثؼافة العالؿقة  -م.ٓففـإو)

 .يفقدي ( -رلقس قسؿ آوتعال ات العام –ج. كابؾـ إو)

  .فقدي( وغقرهؿ كثقري -رلقس قسؿ الؿقزاكقة واإلدارة -ج.ويتزإو)س.

و ـ أهؿ أهداف هذه الؿـظؿة السقطرة ٌؾك التعؾدقؿ يف بدالد الؿسدؾؿقـ 

ديـقددة  ٓ وتقجقفددف بؿسدداٌدة أولقالفددا وجفددة –كظؿددف و ـاهجددف وأهدافددف  –

فدددال تؼدددقم س ٌؾؿاكقدددة كدددافرة!! وتخدددريج أكددداس يتـؽدددرون لدددديـفؿ وأ دددتفؿ

 ...لؾؿسؾؿقـ قالؿة بزٌؿ هذه الؿـظؿة

[60األكػال: ] ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ںڱ  ڱ ڱ ﴿ٹ ٹ 
(5). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لؿملدددف فدددماد بدددن سدددقد ا.الـػدددوذ القفدددودي يف ااجفدددزة اإلعالمقدددة والؿمسسدددات الدولقدددة( 5)

 .(209-208ص)الرحؿن الرفاعي  عبد
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   الغػور ططار الدك ور أحؿد بن ط د وقال الؽا   اإلسالمي ۞

..فالجؿعقدة العا دة ل  دؿ .)الؿاوقكقة تسقطر ٌؾدك الؿـظؿدات الدولقدة 

وكذلؽ كؾ الفق ات والؿـظؿات الؿـنثؼدة  دـ س الؿتحدة  زودة بالؿاوقكققـ

  الؿـظؿة الدولقة.

بقة والعؾقم والثؼافدة )الققكسدؽق( الؿموسدة و ـظؿة إ ؿ الؿتحدة لؾرت

وفؽددرة تلوقسددفا  م تؽدداد تؽددقن  اوددقكقة  حًضدداس0946كددقفؿ  وددـة 4يف 

وٌؾدك س أرادوا  ـ وجقدهدا السدقطرة ٌؾدك  ـداهج الرتبقدة والتعؾدقؿس يفقدية

اودتعداًدا لؾقدقم الؿرتؼدب الدذي تؼدقم فقدف الحؽق دة العالؿقدة س الثؼافة ٌا دة

سددقطرة ٌؾددك الثؼافددة والرتبقددة قن  ـظؿددة الققكسددؽق  ُ تؽدد وحقـ ددذٍ س القفقديددة

وتسػر الؿـظؿة ٌـ وجففا الحؼقؼل القفدقدي ٌـدد ققدام س والتعؾقؿ يف العالؿ

 ؿ قال: وكؾ  ـظؿات الطؾنة و الشدنقنة يف العدالؿ  .حؽق ة القفقدية العالؿقة

 .(5)بدون اوتثـا  خاضعة لؾؿاوقكقة بـسب  ختؾػة(

 عدد الؼادم إن ىا  اهلل تعالك.تليت يف الس ولؾؽالم بؼقة

 

NNO PMM 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابطدة  - وقد أصدرت هدذا الؽتداب (،87-83ص) الغػور عطار د. أحؿد بن عبد. الؿاسوكقة( 5)

واإلمام ابن حؿقد وغقرهؿا من عؾؿاء  ،العالم اإلسالمي حقن كان يديرها شقخ اإلسالم ابن باز

سدالقبفا الؿداكرة ا لؾؿسؾؿقن من الؿاسوكقة وأا وتحذيرً اإلسالم ااعالم، كشروا هذا الؽتاب بقاكً 

 .الخػقة
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  اإلسالمٔ٘ الدعْٗ سلسل٘

 ] العدد السابع [

[اليصساىٔ٘–خطس ] امليظنات الَْٔدٓ٘ بٔاٌ 

يف أيدة  ڤأخرج ابـ جرير وابـ أبل حاتؿ وغقرهؿا ٌدـ ابدـ ٌنداس 

َقددداَل: )َأَ دددَر  س[21األكػرررال:] ﴾ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿

ـَ َأنْ  ُفُؿ اهلُل بِاْلَعَذاِب( اهلُل اْلُؿْم ِـِق ُفِرِهْؿ َفَقُعؿ  ًْ ـَ َأ وا اْلُؿـَْؽَر َبْق َٓ ُيِؼر 
 (5). 

ا(  $قذذال ابذذن كثقذذر  ۞ ـٌ ِجددد   ددؿ ذكددر بعددض  )َوَهددَذا َتْػِسددقٌر َحَسدد

    .(2)الة ٌؾك هذا الؿعـكإحاديث الد  

َد بِتِْؾدَؽ اْلِػْتـَدِة )َوالت ْحِؼقدُؼ فِدل َ ْعـَاَهدا: َأن  اْلُؿدَرا  $قال الشذـؼقطي  ۞

ُفدُؿ اهلُل  ؿ  ٌَ تِل َتُعؿ  الظ الَِؿ َوَغْقَرُه ِهَل َأن  الـ اَس إَِذا َرَأُوا اْلُؿـَْؽدَر َفَؾدْؿ ُيَغق دُروُه  ال 

ددِحقَحُة َىدداِهَدٌة لِددَذلَِؽس  ...بِاْلَعدَذاِبس َ ددالُِحُفْؿ َوَيددالُِحُفْؿس ََحاِديدُث الص  ْٕ َوا

ْ ـَا      .(6) َيَرًفا  ِـَْفا(َكَؿا َقد 

ن ققؾ: فؿا ذكب َ ـ لؿ يظؾؿ! فدالجقاب: نف  $قال ابن الجوزي و ۞

      .(4)أكف بؿقافؼتف ل ىرارس أو بسؽقتف ٌـ اإلكؽار اوتحؼ العؼقبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2681/ 3)تػسقر ابن أبي حاتم و(، 223/ 22) تػسقر ابن جرير (5)

 .(58/ 4)ابن كثقر تػسقر  (2)

 .(461 -462/ 2)أضواء البقان  (6)

 .(101/ 1زاد الؿسقر يف عؾم التػسقر ) (4)
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 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ :ققلددددف  $وقذذذذال السذذذذعدي  ۞

بؾ تصقب فاٌؾ الظؾدؿ وغقدرهس وذلدؽ إذا ًفدر الظؾدؿ فؾدؿ  ﴾ېئىئ ېئ

واتؼا  هدذه الػتـدة بدالـفل ٌدـ الؿـؽدرس س ف تعؿ الػاٌؾ وغقرهيغقرس فنن ٌؼقبت

ـددقا  ددـ الؿعا ددل والظؾددؿ  فؿددا وقؿددع أهددؾ الشددر والػسددادس وأن ٓ يؿؽّ 

      .(5)أ ؽـ

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ وقدددددددال تعدددددددالك:

َٓ دفددع اهلل س [215البؼرررة: ] ﴾﮷ ن دداس َوُ جاهددد: )َ ْعـَدداُه: َلددْق ٌَ َقدداَل اْبددـ 

 ِ ار بِاْلُؿْم ِـ : لؽثر اْلؽْػرس َوكزلت السخطةس واوتم ؾت إَْرض(اْلؽػ  ـَ ق
 (2).   

     پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ٹ ٹو

 .[5٨2آل عؿران: ] ﴾ڀ ڀ

 أخرج ابـ جرير بسـده ٌـ التدابعل الجؾقدؾ قتدادة أكدف قدال: )هدذا  قثداٌق 

 ان العؾدؿ تَؿدفؾقعؾ ؿدفس وإيداكؿ وكِ  اأخذه اهلل ٌؾك أهؾ العؾدؿس فؿدـ ٌؾدؿ ىدق ً 

  .(6) ان العؾؿ هؾؽة(تؿَ كِ  فنن  

إّن » :يؼددقل ملسو هيلع هللا ىلصقددال: وددؿعت روددقل اهلل  ڤوٌددـ أبددل بؽددر الصددديؼ 

َٓ ُيَغّقُروَكهُ  ُفم ا  هِِعؼاهِهِ  ،الـَّاَس إِذا َرأُوا الؿـَْؽَر َو َل َأن َيُعؿَّ َُ   .(4)« أْو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(528ص: )تػسقر السعدي  (5)

 .(134/ 2)السؿعاين  تػسقر (2)

 .(6/196) تػسقر ابن جرير (6)

 (،3241الؿشدددؽاة )يف  وصدددححه االبددداين(، 4003)وابدددن ماجددده (، 2/263)رواه أحؿدددد  (4)

 .(2364(، الصحقحة )38 - 34تخريج الؿختارة )و
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ـؽر وأفظعف هق  ا تنثدف الؼـدقات الػضدالقة و قاقدع اإلكرتكدت وأٌظؿ الؿُ 

  سوالددددٌقة إلدددك اإللحددداد سؾ وغقرهدددا  دددـ أكدددقاع الػسدددادقا دددووودددالؾ الت  

باودؿ  سوالددٌقة إلدك إقصدا  الدديـ  دـ جؿقدع الؿجدآت سوإلك الـصدراكقة

العؾؿاكقة( و ا يتندع ذلدؽ  دـ أكدقاع الشدنفات  -)الحرية والحضارة والثؼافة

وكددؾ ذلددؽ ُيعددرض بلوددالقب جذابددة ويددرق  سوالشددفقات بجؿقددع أىددؽالفا

لشناب والػتقات يف هذه الدنالد وغقرهدا  دـ جؿؾدة حتك  ار بعض ا : اكرة

 سوبعضدددفؿ اكغؿدددس يف  سدددتـؼعات الرذيؾدددة س-والعقددداذ بددداهلل  -الؿالحددددة 

  سوبعضدددفؿ  دددار يـظدددر إلدددك التؿسدددؽ باإلودددالم أكدددف تخؾدددػ ورجعقدددة

ركا ربـددا وددنحاكف يف الددذيـ حددذّ  سوأن الحضددارة يف التشددنف بددالقفقد والـصددارى

 ف هبؿ. ٌـ التشن   ملسو هيلع هللا ىلصا كتابف  ـ ىرورهؿ واهاكا روقلـ

]الغددزو الػؽددري  واحددد هددق  وكددؾ هددذه الناليددا والشددرور يجؿعفددا أ ددؾ

 ٕجددؾ إفسدداد الؿسددؾؿقـ بقوددالؾ خػقددة  دداكرة وبعضددفا واضددحة ًدداهرة[ 

 الـصدددراكقة[ -و دددـ جؿؾدددة هدددذه القودددالؾ الخطقدددرة ]الؿـظؿدددات القفقديدددة

 سفددايلخددذون  ددـ لعاٌتفددا وأ قال و دداروا سالتددل افتددتـ هبددا بعددض الـدداس

  سكقددة وإحاديددث الـنقيددة والحؼددالؼ القاقعقددة تغددافؾقـ ٌددـ أيددات الؼر ُ 

ولموددالم  ملسو هيلع هللا ىلص هلل ولروددقلف التددل تدددل ٌؾددك أن القفددقد والـصددارى أٌدددا ٌ 

والؿسؾؿقـ. أفال يعت ون بؿا جرى إلخدقااهؿ يف أفريؼقدا و صدر والسدقدان 

 وغقرها  ـ النؾدان !!!. 

 بعدض إدلدة وال اهدقـ -ىدا  اهلل  إن -يؾقدف  وولذكر يف هذا العدد و ا

يؾقدؼ بدلي  سدؾؿ و سدؾؿة أن يدرتنط  التل تددل ٌؾدك أكدف ٓة الجؾق  والحؼالؼ 
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 .هبذه الؿـظؿات وٓ أن يلخذ  ـفا  ثؼال ذرة بلي حال  ـ إحقال

 .[6، 2الطالق: ] { ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ }

 -ة لؿدـ تل ؾفداويف ذلؽ كػاي –ٌؾك ونقؾ اإليجاز وولذكر هذه إ قر 

وأ ا النسط والتقوع ففذا يحتاج إلك  جؾد كنقر أو  جؾديـس وكرجدق اهلل أن 

 يقسر بؿـ يؼقم هبذا العؿؾ الـافع ل  ة اإلوال قة.

وودلذكر س والحجج وال اهقـ الدالة ٌؾك  ا ونؼ كثقرة يصعب حصرها

 وهل كؿا يؾل:س إن ىا  اهلل –بعضفا وفقف الؽػاية وزيادة 

خذ  دـفؿ والدرتدد ٌؾدقفؿ يضدعػ ويزٌدزع أ دؾ ]الد ا   دـ إ أن   -1

وٓ ىدؽ أن الؼؾدقب  سوهدق  دـ أٌظدؿ أ دقل اإلودالم الؽػر والؽدافريـ[س

سدعك إلقدف الؼدقم  دـ أحسدـ إلقفداس وهدذا  دـ أٌظدؿ  دا يَ  ب   جنقلة ٌؾك ُح 

  .ودٌدداة اإلوددالم الددذيـ أحددنفؿ الـدداس سلقسددحنقا النسدداط  ددـ أهددؾ الخقددر

 تل ؾ(. .قرون يف هذه الؿرحؾة وهل أهؿفا لديفؿ)وهؿ ٓ يزالقن يس

هدذه الؿـظؿدات  شدروط بشدروط  ساٌدات التل تؼدد فاهذه الؿُ  أن   -2

كنقددرة  ؼقؾددة ٌؾددك إقددالقؿ والنؾدددان اإلوددال قة وهددل تؿددس جاكددب الددديـ 

وإخددالق والؼددقؿ اإلوددال قةس وقددد  ددرح هبددذا بعددض كنددار تؾددؽ إقددالقؿ 

  دددقـ العدددام لؿجؾدددس الؽـدددالس العدددالؿل و دددرح بدددف أيًضدددا إس والنؾددددان

ا )اكظر العدد الثالث  ـ هذه السؾسؾة اإلوال قة(. ولفذا فؿـ أخذ  ـفؿ ىق ً 

 ۆئ ۆئ﴿ :فؼد أخذه بشرط  سنؼ ضرره ٌام يف النالد والعنادس وربـا يؼقل

 واهلل الؿستعان. .﴾ېئېئ ۈئ ۈئ
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 تالؿموسدا وكحقهدا  دـ اإلغا ة بحجة مُتؼد   التل ساٌداتالؿُ  )أن   -3

 تقزيعفدا يدتؿ وبقاوطة الؽـقسة سبالؽـقسة ناىرة ُ  ترتنط والؿـظؿات الغربقة

 إقدالقؿ وبالدذات ذلدؽ يف ـاودًنا ُ  الؽـقسدة راهَتد  ا حسب ٌؾك النالد داخؾ

 القجف الرابع وهق:: القجف و ؿا يدل ٌؾك هذا .(5) اإلوال قة(

عربددددل الؿـظؿددددات إجـنقددددة الغربقددددة اإلغا قددددة يف العددددالؿ ال )أن   -4

لؽدـ جدقهر  :وإن كاكت تعؿؾ تحدت غطدا  إكسداين سواإلوال ل بصػة ٌا ة

ٌدددـ ديدددـفؿ بلودددالقب  دروودددة إبعدددادهؿ  أو ستـصدددقر الؿسدددؾؿقـ: ٌؿؾفدددا

الدذي تتنعدف  ٓف  –( قالف إ قـ العام لؿجؾس الؽـدالس العدالؿل و تـقٌة

  ساتعؿددؾ ٌشددقالق   وذكددر أيًضددا أن هددذه الؿـظؿددات ٓ -الؿـظؿددات الغربقددة

وذكدر هدذا كثقدر  دـ الغدربققـ كؿدا هدق  .وإكؿا وفؼ دراوات وأبحاث دققؼدة

 و متؿرااؿ التـصقرية. س ثنت يف تؼاريرهؿ

 والحؿد هلل رب العالؿقـ. -إن ىا  اهلل–ووقليت ذكر بؼقة القجقه 

 ووددـؽؿؾ فقؿددا بعددد س بعددده خدداص هبددذه الؿسددالؾ هددذا العدددد و ددا  ـ قذذه 

 اهلل تعالك.إن ىا  –اتصؾ بالعدد السادس   ا

 

NNO PMM 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(51ص) «الحؼائق الخػقة»قاله الباحث عؿار بن بالل اإلثقوبي يف رسالته  (5)

 .مقن العام لؿجؾس الؽـائس العالؿي كؿا سبق يف العدد الثالث فراجعهوأشار إلى هذا اا
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 سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘ 

 اليصساىٔ٘[-بٔاٌ خطس] امليظنات الَْٔدٓ٘

 ]العدد الجامً[

   ﴾يث ىث مث جث يت ىت﴿ هلل الؼالؾ يف كتابف الؽريؿ: الحؿدُ 

.[505الـساء: ]  

  :ّبعد

فؼد ذكركا يف العدد السابؼ أربعة أوجف تدل ٌؾدك أكدف يـنغدل التناٌدد ٌدـ 

وإغدالق هدذا  سوٌدم التساهؾ يف هذا إ درس حذير  ـفا هذه الؿـظؿات والت

 وهذه بؼقة القجقه:س وآحتقاط التام ٕ ة اإلوالم الناب بنحؽامس

حر دفا الشدديد ٌؾدك : إ ؾ الذي قا ت ٌؾقف هذه الؿـظؿات أن   -5

وقددد كؼددؾ غقددر واحددد  ددـ العؾؿددا  س غددرس آخددتالط يف أوودداط الؿسددؾؿقـ

اختالط الرجال بالـسا  والتد ج والسدػقر  أن» اعوالرتبقيقـ وٌؾؿا  آجتؿ

 «أك  أوناب ودؼقط الحضدارات وإ دؿأن ذلؽ  ـ -و ا يتنعف  ـ الػساد

 .$و ؿـ ذكر هذا ىقخ اإلوالم ابـ باز 

ددد -6 أن هدددذه الؿـظؿدددات فقفدددا الؿجددداهرة : ا يتندددع القجدددف السدددابؼ ؿ 

تصددقير : لددؽاوددد التددل تصددادم ديــددا اإلوددال ل و ددـ ذػَ خالػددات والؿَ بالؿُ 

 النـددات إغا ددة ٌؾددك الرتكقددز – بالػتقددات الشددناب اخددتالط –النـددات والـسددا  

 يددل  ؿدا وغقرهدا الؿخالػات وهذه!!!. إبـا  دون النققت  ـ وإخراجفـ
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 أودناب أكد   دـ هدق الدذي السدابؼ إ دؾ ذلؽدؿ تـػقذ ٌؾك حر فؿ ٌؾك

 .الؿستعان واهلل .والحضارات إ ؿ وؼقط

ظؿددات قددد كاكددت يف أقددالقؿ وبؾدددان كنفريؼقددا والسددقدان تؾددؽ الؿـ أن   -7

فؾددؿ تسددتػد تؾددؽ إقددالقؿ والنؾدددان إٓ الخددراب والددد ار وذهدداب س وغقرهددا

 وحصدقل الػدتـ والـزاٌدات والـؽندات.س ال كات واكتشار الػؼر والؿجاٌدات

وهذا يؽاد أن يؽقن  حؾ إجؿاع  ـ العؾؿا  والناحثقـ وغقرهؿ  دـ العدارفقـ 

 فاٌت وا يا أولل إبصار.س النالد. والسعقد  ـ وٌظ بغقره بلحقال تؾؽ

الشخص الصالح إذا أخذ  ـ تؾؽ الؿـظؿات كان قددوة ودق ة يف  أن   -8

 سيف  خالػات ًاهرة ٓغدرتارهؿ بدفويؼع بعض الـاس س الؿجتؿع اإلوال ل

 .ن فالكا قد أخذإ: يؼقلقنو

لنؾدان اإلودال قة أ قال هذه الؿـظؿات ولق ىاركت فقفا بعض ا أن   -9

وهـداك وقدالع  - ردها إلك هذه الؿـظؿات والؼالؿقـ ٌؾقفا  ـ الغربققـ فنن  

فقحقزواهددا  ددؿ  - ق ؼددة تمكددد ذلددؽ وددـذكرها إن ىددا  اهلل  ددع الؿراجددع 

يصرفقاها بؿا يـاوب أهداففؿ بطريؼة ًاهرهدا اإلغا دة وحؼقؼتفدا السدعل يف 

بددذلؽ إ ددقـ العددام  كؿددا  ددرح .إبعدداد الؿسددؾؿقـ ٌددـ ديددـفؿ وتـصددقرهؿ

 الغربقدة الؿـظؿدات ٌدـ  ؾُود حدقـ -السدابؼ –لؿجؾس الؽـدالس العدالؿل 

 يف هدل]: فؼدال ٌا ة! بصػة واإلوال ل العربل العالؿ يف الؿقجقدة الخقرية

 تـصدقر ٌؿؾفدا جقهر لؽـ إكساين غطا  تحت تعؿؾ كـسقة  ـظؿات حؼقؼتفا

 كحدق وذكدر [. تـقٌدةو  دروودة بلودالقب ديدـفؿ ٌـ إبعادهؿ أو الؿسؾؿقـ

   وغقره. $م ابـ باز اإلوال ىقخ اأيًض  هذا
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وإٌاكددة ٌؾددك  سيف إخددذ  ددـ هددمٓ  إٌدددا  تؼقيددة لشددقكتفؿ أن   -11

د وهذا  ؿا يػدرحفؿسس بؼالفؿ يف ديار الؿسؾؿقـ ا وٓ ىدؽ أن هدذا الػعدؾ  ؿ 

 ل العندادة العظقؿدة التدل جدا  هبدا الؽتداب والسدـة وقدام هبدا ودؾػ إ دةـافِ يُ 

بددؾ إن إخددذ  ددـفؿ يغددقظ الؿددم ـقـ  .راغؿددة الؽددافريـ وإغدداًتفؿ ُ : وهددل

 الغققريـ. واهلل الؿستعان.

س يتغقر قؾنف ويضعػ فقف جاكب ال ا س ا ولق قؾ  أخذ  ـفؿ ىق ً  أن   -11

وٓ يؽقن كؿا كان قنؾ إخذس وهذا القجف قد ذكره بعض السؾػ يف  سدللة 

 لدف اأيًض  ذلؽ أن ىؽ وٓ -بؽثقر الؿسللة هذه دون واهلل هل بؾ –تشنف هذه 

 بطـدف كدان  دـ بخدالفس اهلل إلدك والددٌقة بدالتعؾقؿ يؼقم  ـ ٌؾك وؾنقة   ار

 .والؾعاٌات الؿساٌدات تؾؽ  ـ كظقًػا

س هددذه الؿـظؿددات قددد أ ددرت ٌؾددك ٌدددد غقددر قؾقددؾ  ددـ الـدداس أن   -12

ا فصدداروس التددل هددل  ددـ كنددالر الددذكقبس وأوجدددت يف كػقوددفؿ الؿددقآة

 وينغضدقن ويسدنقن الؿسدؾؿقـ.س يؿدحقن الؽافريـ ويثـقن ٌؾدك الؽدافريـ

 .فقا لفا  ـ  صقنة  ا أٌظؿفا

الـاس قنؾ أن تليت هذه الؿـظؿات كاكقا يعقشقن يف خقدر وهـدا   أن   -13

فؽذلؽ ٌؾقفؿ أن أن يؽقكقا ٌؾك  دا كداكقا ٌؾقدف وأودناب الدرزق س وٌافقة

ؾقا ٌؾك اهلل وٓ يؾتػتدقا إلدك لعاٌدات القفدقد فؾقثؼقا باهلل ولقؼنس الطقب كثقرة

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿قدال اهلل الدرزاق العظدقؿ:  .والـصارى

 .[6، 2الطالق: ] ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ

يف أوالقب هدذه الؿـظؿدات ٌدرف  و ـ تل ؾ وكظرس وبؼقت وجقه كثقرة
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هـددا أن كخددتؿ هبددذا القجددف الددذي هددق إ ددؾ الجددا ع ذلددؽس لؽددـ ٓ يػقتـددا 

 ـظؿات القفقدية الـصراكقة. وهق:لؿؽالد تؾؽ الؿ

وأهددداف س فددؿ يسددقرون يف أٌؿددالفؿ هددذه ٌؾددك خطددط  درووددةأك  » -14

 ع يقل َكَػسس إضافة إلك دراودات ىدا ؾة  وترتقب دققؼ ٌجقبسس  روق ة

وقدد ذكدر هدذا إ دقـ العدام السدابؼ  - لؾنؾدان والؿـدايؼ التدل يـزلدقن فقفدا

وهدذا أ در  شدفقر لددى  الدث(سلؿجؾس الؽـدالس العدالؿل )اكظدر العددد الث

 لقؽقكقا الؿـايؼ تؾؽ أهؾ  ـ بلفراد يستعقـقن ذلؽ ٌؾك وزيادة –الناحثقـ 

                                 «باهلل والعقاذ .إهداف تؾؽ تـػقذ يف  عفؿ

 وهذو - $وما أحسن وأصذد  مذا قالذه األديذ  الؽ قذر محؿذود شذاكر  ۞

 الشددناب  ددـ الؿػتددقكقـ  ددـ كثقددر ؾؿلددقع)  بؼولذذه -الؿسذذؾؿقن شذذ اب يوصذذي

 السداٌل الحدؼس ٌدـ الُؿَضدؾ ؾ لؾحدؼس الطالدب الؿعرفةس إلك الظا ئ ي ال 

: اإلدراك وحسدـ والقؼظدة بالتل دؾ - اهلل ىدا  إن-قادر أكف ...أ تف إحقا  إلك

إذا أدرك حؼقؼة واحددة: هدل  -بنذن اهلل  -بجفده وإخال ف  الحؼ يعرف أن

ل الندداغل ٌدددّو لددف ىددديد العددداوةس وأكددف  دداكر ىددديد أن هددذا العدداَلؿ إوربدد

هدا الؼفؼددرى  ُ  يددة يف ردّ تَ الؿؽدرس وأكددف خنقدر حسددـ الخدد ة بتفدديؿ إ ددؿ ورد 

 .(5) الغؿقض والحقرة(

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرد فقه عؾى أباصقل )لويس عوض( الدذي  (،281ص) شاكر. كتاب أباصقل وأسؿار. لؿحؿود (5)

 .والـصارى تلثر بالقفود
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 سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘ 

 اليصساىٔ٘ [ –بٔاٌ خطس ]امليظنات الَْٔدٓ٘ 

 ]العدد التاسع[

ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئىئ ىئ ﴿ ٹ ٹ 

 .[21األكػال: ] ﴾ی   ىئ ی ی ی

   $ قال اإلمام الشـؼقطي ۞

 ولددؿ ٌؾـًددا ُيرتؽدب الؿـؽددر رأوا إذا الـدداس أن نقـدة ُ  جددا ت أيددة وهدذه)

 ٌـددهس  دـ بعدذاب الجؿقدع يعدؿ اهلل أن يغقدروه أن ٌؾك قادرون وهؿ يغقروه

 يصدقب بدؾ الؿعا دلس وارتؽندقا ًؾؿدقا الدذيـ خصدقص ذلدؽ يصقب وٓ

 اهدقفؿ وٌددم الؿعصدقة ٌؾدك بسدؽقاؿ وهمٓ  ؿسبؿعصقتف همٓ  الجؿقعس

 .ػسريـالؿُ  جؿفقر ٌؾقف الذي هذا. ٌـفا

  السددػفا  رأيـددا إذا وأّكددا أيددةس هددذه كددتػفؿ أن الؿسددؾؿقـ  عاىددر فعؾقـددا

  اوددتطاٌتـا: بحسددب كغقرهددا أن اهلل بؿعا ددل يتعددالـقن اهلل يطقعددقن ٓ ـوَ دد

 ُترتؽدب تدزل لؿ إذا الؿعا ل أن ويقىؽ...  ٌـده  ـ بعذاب اهلل يُعؿـا ل ال

ددامّ  اهلل  ددـ ٌددذاب يـددزل أن أحددد ٌـفددا يـفدك وٓ ... والطددالح الصددالح يعددؿ ٌَ

 ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿: ققلف  عـك وهذا

 ىدديد تحدذير فقدف العؼداب ىدديد كقكف س[21: األكػال] ﴾ی ی ی ىئ

د أن لؾؿسدؾؿ فؾدقس اهقفس واجتـاب أ ره ا تثال يف رُيؼص   لؿـ وتخقيػ  رُيؼص 
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 .(5)اكتفك (.ونقاًل  ذلؽ إلك وجد  ا الؿـؽر ٌـ والـفل بالؿعروف إ ر يف

   $ الؼرص ي وقال ۞

َؾَؿاُؤَكددا َقدداَل ) ـْدددَ  َوَذلِددَؽ . اْلُؽددؾ   َهَؾددَؽ  ٌؿؾددت إَِذا َفاْلِػْتـَددةُ : ٌُ ُفددقرِ  ٌِ ًُ 

َدمِ  اْلُؿـَْؽرِ  َواْكتَِشارِ  اْلَؿَعاِ ل ٌَ  .(2) (الت ْغقِقر َو

  $ الؼرص ي قال ۞

... [534]األكعررا : {  یی ىئ ىئ ىئ ېئ } َتَعدداَلك: اهللُ  َقدداَل  َفَؼدددْ : قِقددَؾ  َفددنِنْ 

ٓ   ُيقِجُب  َوَهَذا ْكِب  بَِصاِحِب  اْلُعُؼقَبةُ  َتتََعؾ ُؼ  َوإِك َؿا َأَحٍدس بَِذْكِب  َأَحدٌ  ُيْمَخذَ  َأ  . الذ 

ـَ فَ  بِاْلُؿـَْؽرِ  َتَظاَهُروا إَِذا الـ اَس  َأن   :َفاْلَجَقاُب  َؾك اْلَػْرضِ  ِؿ ـْ  ُكدؾ   ٌَ  َر هُ  َ د

َؾْقفِ  َوَؽَت  َفنَِذا ُيَغق َرُهس َأنْ  اصٍ  َفُؽؾ ُفؿْ  ٌَ  َجَعدَؾ  َوَقدْ . بِِرَضاهُ  َوَهَذا بِِػْعؾِفِ  َهَذا. ٌَ

اِضَل  َوِحْؽَؿتِفِ  ُحْؽِؿفِ  فِل اهللُ  ـُ  َقاَلدفُ  .اْلُعُؼقَبةِ  فِل َفاْكَتَظؿَ  اْلَعا ِِؾس بَِؿـِْزَلةِ  الر   اْبد

ََحاِديِث  َ ْضُؿقنُ  َوُهقَ . اْلَعَربِل   ْٕ  .  َذَكْرَكا َكَؿا ا

ود   ْؼص  م  ى فِْتـَةً  َوات ُؼقا  اآْلي ة   و  الَِح  َفُتِصقُب  الظ الَِؿس َتَتَعد    .(6)َوالط الَِح  الص 

 والـصدارى القفدقد  ؽالدد  دـ يحدّذروا أن اإلودالم دٌاة ٌؾك فالقاجب

 س أٌـددداقفؿ يف أ اكدددة الدددديـ هدددذا أن يعؾؿدددقا وأن والؿـدددافؼقـ والؿالحددددة

س الخالددة اإلودالم رودالة وبؾدغس الحدؼ ٌؾدك  ندت لؿـ الػقز كّؾ  الػقز وأن

 .الؿستؼقؿ والصراط الؼقيؿ الؿـفاج هذا ٌؾك  ابًتا اهلل ولؼل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(362-338/ 4) التػسقر يف الشـؼقطي مجالس من الـؿقر العذب (5)

 .(591/ 7) الؼرصبي تػسقر (2)

 .(595/ 7) الؼرصبي تػسقر (6)
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   -اإلسالم دطاة يخاص  وهو -اهلل حػظه الػوزان صالح اإلمام قال ۞

 اهلل إٓ الققددت هددذا يف لؾددديـ َ ددـس فوأ ددحاب ملسو هيلع هللا ىلص  حؿددد ور ددة وأكددتؿ] 

 و الحددة كػدرة أن أٌددا  أ دام أكدتؿس أكدتؿ إٓ بف يؼقم َ ـس أكتؿ  ؿ ونحاكف

 ـْ َ د كدؾ أ ا ؽؿ فسقـفزم الحؼ هبذا قؿتؿ إذا ولؽـ .ضالل ودٌاة و ـافؼقـ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بروددقل ااهز ددقا كؿدداس ۵ اهلل بددنذن إٌدددا   ددـ إرض وجددف ٌؾددك

 قام  ـس والح الحؼ ففذاس الحؼ هبذا قا قا ـ ؿ   دهؿبع جا  و ـ وأ حابف

 .(5) [ وتعالك ونحاكف اهلل كصره اوتعؿالف وأحسـس بف

 ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿  قال اهلل  عالى

.[2محؿد: ]  

 القفقديدة الؿـظؿدات  دـ التحدذير – السدادس العددد يف تؼددم فؼدد وبعد

 الؽدالم يدزال وٓس (الققكسدؽق)  ـظؿدة ٌدـ الؽدالم ٌـدد ووقػـا – الـصراكقة

 :كستعقـ وباهلل فـؼقلس ٌـفا  تصاًل 

  ما يؾي جاء يف مؼالة بعـوان ]ماذا وراء الدطوة إلى  غققر مـاهج ال دريس؟[ ۞

 دولقددة  ـظؿددات إلددك تـتؿددل الؽتددب هددذه بعددض أن الؿالحددظ )و ددـ

 باٌتندار الـداس  ـ كنقرة ىريحة لدى كتنفا تعتؿد التل )الققكسؽق( كؿـظؿة

 هذه أن هق يحصؾ  ا أن إٓ سالرتبقية الساحة يف و ؼؾ وزن الؿـظؿة لفذه أن

 بالثقابدت ازأ  ا اكثقرً  إاها حتك سكتنفا يف الغرب ٌؼقدة بتؿرير تؼقم الؿـظؿة

 دراوددتف يف «ذويددب الؿجقددد ٌنددد»إوددتاذ  إلقددف أىددار  ددا وهددذا ساإلوددال قة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .موقعه يف موجود وهو الػوزان لؾعالمة صويت مؼطع من (5)
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 ـداهج  – يف الققكسدؽق  ـظؿة وضعتفا التل الؿدروقة الؽتب لنعض الـؼدية

 ٌددـ يتحدددث فصددؾ التدداريخ كتددب أحددد يف وجددده  ؿددا فؽددان سدولددة  سددؾؿة

  الؿسددؾؿقـس  شدداٌر يصدددم بشددؽؾ ملسو هيلع هللا ىلص  حؿددد الـنددل فقددف ريصددق   «اإلوددالم»

 إلدك يددٌق وضدع يف وهدق الؼدر ن يؼدرأ لرجدؾ أخدرى  دقرة اأيًض  وجد كؿا

 أخدرى  دقرة إلدك إضدافة سبشدع كاركداتقري ىدؽؾ ويف وآزدرا  السخرية

 لؾقفددقد  ددقرة بجاكنفددا وضددع وقددد سالؼدددس يف الؿعؾؼددة الصددخرة جدلؿسدد

 .(5) الؿنؽك!!!( حالط ٌـد يصؾقن

 وجاء يف ك اب ) حديات  غققر الؿـاهج الشذرطقة يف العذالم اإلسذالمي( ۞

   يؾي ما

 ولقددة لقسدت اإلودال قة الؿـطؼدة يف التعؾقؿقدة الؿـاهج تغققر  سللة )إن

  صدر  دع «ديػقدد كا دب»  عاهددة  ـدذ الدقاز  دا الصدفايـة إن .. بدؾ.الساٌة

 .باوتؿرار يثقرواها أووؾق واتػاققات  دريد بؿمتؿر ا رورً [ م0979]

 «الققكسدؽق» يرٌاهدا ٌالؿقدة  ـظؿدة دودتقر يف جدا  م0979 ٌدام فػل-

  ددملػل )إن: كددارادون الؾددقرد ويرأوددفا س«والغددرب اإلوددالم  ـظؿددة» هددل

  دراحة وقا  الؼقؿ ٌؾك اأحؽا ً  يصدروا أن لفؿ يـنغل ٓ الؿدروقة الؽتب

 .«هدف أو  عقار أكف ٌؾك الديـ يؼد قا أن يصح ٓ كؿا ساضؿـً  أو

 الؿـشدقر تؾؽ الؿـظؿة التل ترٌاها )الققكسؽق( دوتقر يف اأيًض  وجا  -

  ـفدا لقػفؿ ٌرضفا يجب إديان أن فقف الؿرغقب): م0979 ٌام أكتقبر يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قاصرجي هنى. د «التدريس؟ مـاهج تغققر إلى الدعوة وراء ماذا»من مؼالة بعـوان ( 5)
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 غقرهدا  دع اأيًضد فقدف تشدرتك  ا لؽـو إواوقةس الديـ أهداف لقس التؾؿقذ

 الظداهرة بتؼدديؿ قا دت التدل الدراودقة الؽتدب فحص ويؾزم س...إديان  ـ

  دـ أٌضدا  وكذلؽ التخّصصات كافة  ـ ٌؾؿا  بذلؽ يؼقم أن ٌؾك الديـقة

 .(5)اكتفك الالديـققن(. وكذلؽ إخرى العؼالد أ حاب

رب( برٌايدددة هدددذا دودددتقر ) ـظؿدددة اإلودددالم والغددد  يذذذا أهذذذل اإلسذذذالم

..ويؾدددزم فحدددص ...وٓ وزن لؾدددديـ.)ٓ كدددالم ٌؾدددك الؼدددقؿ: ]الققكسدددؽق[

الؿـاهج الدراوقة اإلوال قة بؿشاركة أٌضا   ـ أ حاب العؼالد إخدرى 

 !!! ( العؾؿاكققن –وكذلؽ الالديـققن 

 إلك أيـ يريدون بلجقال الؿسؾؿقـ !!!!!  ولؽل مسؾم أن يسلل

   $كصاري قال العالمة الؿحدث حؿاد األ ۞

 يف  ـظؿتدقـ وأجدرم وأخندث أكد  الؿاوقكقة و ـظؿة الققكسؽق ) ـظؿة

  .إرض(

 .(2))إن القفقد أ ؾ كؾ ضالل يف هذه الدكقا(   وقال أيًضا

 .-إن ىا  اهلل -ووـؽؿؾ  ا بؼل  ـ الؽالم يف إٌداد الؼاد ة 

 

NNO PMM 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4-1ص)حّؿاد  عؾي شريف. د اإلسالمي العالم يف الشرعقة الؿـاهج تغققر تحديات (5)

 .(690 ،362 /1) ااكصاري حؿاد الؿحدث العالمة ةترجؿ يف الؿجؿوع (2)
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 سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘

 ]العدد العاشس[

 اليصساىٔ٘[–ظنات الَْٔدٓ٘ بٔاٌ خطس ]املي

 جح مج حج يث ىث مث جث يت﴿ :القفدقد ٌدـ –قال اهلل تعدالك 

 .[34:الؿائدة] ﴾مح

   $قال اإلمام الشوكاين  ۞

َيْجَتِفددُدوَن فِدددل فِْعددِؾ َ ددا فِقدددِف  :َأْي  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿ :ققلددف)

ْواَلِم َوَكْقِد أَ  ـْ إِْبَطاِل اإْلِ
َظِؿِف َ ا ُيِريُدوَكُف  ِ ٌْ ـْ َأ

   .(5) ْهؾِِف(َفَساٌدس َو ِ

لؼددد تؼدددم  عـددا يف العدددد الرابددع أن هددذه الؿـظؿددات   أيفذذا الؿسذذؾؿون

د ةكصراكق  : )الؿـظؿات هذه –الؿنثق ة يف بالدكا وغقرها  – والنددايات عارالش 

 سالققكسددؽق  ـظؿددة] الؿـظؿددات تؾددؽ و ددـ(س والغايددات إهددداف يفقديددة

 سوالزراٌدة غذيدةإ و ـظؿدة ساإلكسدان حؼدقق و ـظؿدة سالققكسقػ و ـظؿة

و ددـدوق الـؼددد  سؾ الدولقددةالعؿدد و ـظؿددة سلؾؿددرأة الؿتحدددة إ ددؿ وهق ددة

هددذه الؿـظؿددات تابعددة لفق ددة س و ـظؿددة الصددحة العالؿقددة[ وغقرهددا سالدددولل

كؿددا يف  ققددع ]بركددا ج إ ددؿ الؿتحدددة يف الددقؿـ[ و ققددع س إ ددؿ الؿتحدددة

]الؿـظؿدات   ققدع]أوؿا  الؿـظؿدات الدولقدة الؿعـقدة بحؼدقق اإلكسدان[ و

                                    وغقرها  ـ الؿقاقع.س الدولقة يف القؿـ [

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(66 -63/ 1) فتح الؼدير لؾشوكاين (5)
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وقد ذكركا يف العدد الرابع و ا بعدده بعدض أودؿا  القفدقد الدذيـ أوسدقا 

 ؿدا يددل دٓلدة واضدحة س تؾؽ الؿـظؿات وتقلقا إدارادا وأقسدا فا الؿفؿدة

وإن تسدرتت بشدعار س  دفققكقةٌؾك أن هدذه الؿـظؿدات يف حؼقؼتفدا يفقديدة 

لؽدـ س الـصارى الذيـ ىاركقا  ـ جفتفؿ يف إفسداد الؿسدؾؿقـ والؿؽدر هبدؿ

 واهلل الؿستعان. .التقجقف واإلىراف واإلدارة الحؼقؼقة إكؿا هل لؾقفقد

ـنقف هـدا ٌؾدك أن تؾدؽ إودؿا  )أودؿا  الؿموسدقـ لتؾدؽ بد  ـ الت   وٓ

ا يف  رجع القفقدس لقس هذا  قجقدً التل ذكركا بعضفا وأاهؿ  ـ  الؿـظؿات(

 أربعدةوقد وقػدت بحؿدد اهلل ٌؾدك  سواحد فؼط بؾ هق  ذكقر يف ٌدة  راجع

 :هل الؿراجع وهذه بقان هذه الحؼالؼس اجع فقفا ر

 – $الرحؿـ الدوودري  كتاب )القفقد والؿاوقكقة ( لؾعال ة ٌند -1

 .55-50ص يف هذا ذكر فؼد

فزة اإلٌال قة والؿموسات الدولقة( كتاب )الـػقذ القفقدي يف إج -2

 .و ا بعدها088الرحؿـ الرفاٌل ص الؿملػ:فماد بـ وقد ٌند

كتدداب )أضددقا  ٌؾددك الؿددذاهب الفدا ددة (لؾشددقخ ٌنددد الؼددادر ىددقنة  -3

 .بعدها و ا 5ص يف ذلؽ ذكر – $الحؿد 

 .لؾجـرال جقاد رفعت  تؾخان (58-43ص كتاب )أورار الؿاوقكقة -4

الددرحؿـ الدووددري يف كتابددف السددابؼ أن القفددقد قددد وأىددار العال ددة ٌنددد 

تؿؽـقا  ـ تؾؽ الؿـظؿات و ارت بليديفؿ لقحؼؼقا  دـ خاللفدا أهدداففؿ 

 يف التؿؽقـ لؾقفقد و ـ وآهؿ  ـ العـا ر الخنقثة.
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 ولق لؿ يؽـ يف هذه إٌداد إٓ كشػ هدذه الحؼقؼدة لؽػدك بدذلؽ دلدقاًل 

   .حؼقؼتفا يفقديةٌؾك ٌظقؿ خطر تؾؽ الؿـظؿات التل هل يف 

فؾقحدذر كدؾ  سددؾؿ و سدؾؿة  ددـ هدذه الؿـظؿدات التددل تدديرها إيدددي 

 .ٕجؾ الؿؽر بالؿسؾؿقـ القفقدية

 ے ے﴿ :وقدد قدال ربـدا.وهؾ ُيرجك  ـ العدو أن يغقث ٌددوه!!!

يزال بعض الؿسدؾؿقـ  أية. وٓ [٨2الؿائدة: ] ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

ع ٌدـفؿ الـؽندات وىددة الؿخدوٌقـ يظـ أن تؾؽ الؿـظؿات القفقدية ورتف

 و ا حالفؿ إٓ كؿا قال الشاٌر:س العقش

 والؿسذذذ جقر بعؿذذذرو طـذذذد كرب ذذذه

 

 كالؿسذذذ جقر مذذذن الرمضذذذاء بالـذذذار

وقد تؼدم يف العدد السابؼ الؽالم ٌدـ  ـظؿدة )الققكسدؽق( وودـؽؿؾ  دا  

وكذكر هـدا ىدقً ا  فًؿدا وهدق س بؼل  ـ الؽالم ٌـفا يف العدد الؼادم إن ىا  اهلل

 ل:كؿا يؾ

  :  ّتصادو شسٓع٘ اإلسالو امليظنات تعازض القسآٌ اللسٓه ۞ 

 ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ﴿ :قددال اهلل تعددالك

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿ :وقددددال وددددنحاكفس [55الـسرررراء: ]

ٓبد س ل كثك  ثؾ حظ الذكرس ٓ ٓ: وقالت الؿـظؿاتس [523الـساء: ] ﴾چڇ

 . ـ الؿساواة بقـ الجـسقـ )وهذا ىعارهؿ(

يف  ؼرير الؿم ؿر العذالؿي السذ عراو و ؼقذقم مـجذزات طؼذد  فؼد جاء ۞

 األمم الؿ حدة لؾؿرأة  
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 م: 0985 الؿساواة والتـؿقة والسؾؿ/كقروبلس

 :  ا كصف 65(س ص083الػؼرة ) -جقؿ  - االػصؾ إول /  اكقً 

كا ؾدة وفعؾقدة يف  ؾؽقدة إرض..  اؿـح الؿرأة الريػقة حؼقًقد)يـنغل أن تُ 

قق الؿرأة العرفقة يف إرضس والؿقدراث. ويـنغدل تعدديؾ ويـنغل حؿاية حؼ

تـػقددذ قددقاكقـ الؿقاريددث: بحقددث تسددتطقع الؿددرأة أن تددرث حصددة ٌادلددة  ددـ 

        .(5)الؿقاىلس وأٓت الزراٌقةس وغقرها  ـ الؿؿتؾؽات(

 م 1995وجاء يف  ؼرير الؿم ؿر العالؿي الرابع الؿعـي بالؿرأة / بؽقن  ۞

   :  ا كصف30/و(س ص68ػس الػؼرة )الػصؾ الرابع/ أل

وٌؾدك  -)التعن ة  ـ أجؾ حؿاية حؼ الؿدرأة يف الق دقل بصدقرة كا ؾدة 

بؿدا يف ذلدؽ الحدؼ يف الؿقدراثس  -إلك الؿدقارد آقتصدادية  -قدم الؿساواة 

س وآلتؿاكاتس والؿقارد الطنقعقةس -وتؿؾؽ إرضس والؿؿتؾؽات إخرى

           .(2) والتؼـقة الؿاللؿة(

 )حؿايددة حددؼ الؿددرأة !!!( : تل ددؾ أيفددا الؿسددؾؿ قددقلفؿ يف تؼدداريرهؿ هددذه

إاهؿ يريدون حؿايتفا  ـ الؼر ن واإلوالم لتؼع يف  سدتـؼع الػسداد والرذيؾدة 

   .ا ٓ  ؾة لف باهللا تاففً وتصقر  خؾققً 

!!!( و ددـ يعدددل إذا لددؿ يعدددل  )أن تددرث حصددة ٌادلددة: وتل ددؾ قددقلفؿ

ففذا  .ا يتفؿقن الؼر ن واإلوالم بلكف قد ًؾؿ الؿرأةإاهؿ بؼقلفؿ هذ .!!!!اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(250/ 5) «قضايا الؿرأة يف الؿمتؿرات الدولقة»اكظر كتاب ( 5)

 .(251/ 5) «قضايا الؿرأة يف الؿمتؿرات الدولقة»اكظر كتاب ( 2)
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 أوؾقب خطقر يف  حاربة اإلوالم والؼر ن )أٓ لعـة اهلل ٌؾك الؽافريـ(.

وودـؽؿؾ  دا س وقد بؼل الؽثقر والؽثقر  دـ الؽدالم ٌدـ هدذه الؿـظؿدات

 .بؼل يف إٌداد الؼاد ة إن ىا  اهلل تعالك

 
 

NNO PMM 
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 سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘

 اليصساىٔ٘[ –ٌ خطس ]امليظنات الَْٔدٓ٘ بٔا

 [99] العدد

 قال اهلل  عالى 

 ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ جب يئ

 .[43-44الـساء ] أية ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 . ﴾يئ ىئ مئ حئ﴿: َقْقُلفُ 

   $قال ابن جرير  ۞

ـَ  َوَهَذا ِ   
ِ
ـَ  ادهلِعنَ   ِـْفُ  َتْحِذيرٌ  ِذْكُرهُ  َتَعاَلك اهلل  َأَحًدا َيْسَتـِْصُحقا َأنْ  اْلُؿْم ِـِق

ـْ  َدا ِ   ِ ٌْ ْواَلمِ  َأ ـْ  َىْل ٍ  فِل اإْلِ ـْ  َىدْقً ا َيْسدَؿُعقا َأنْ  َأوْ س ِديدـِِفؿْ  َأْ درِ   ِ  َيْعدـِِفؿْ   ِد

 .اْلَحؼ   فِل

َؾددؿُ  َواهللُ : ِذْكددُرهُ  َتَعدداَلك بِددَذلَِؽ  َيْعـِددلس [41: الـسرراء] ﴾ٻٻ ٻ ٱ﴿ ٌْ  َأ

َٓ ِ  بَِعَداَوةِ   ِـُْؽؿْ  َفا اْلَقُفقدِ  َهُم َؾؿُ  اْلُؿْم ِـُقَن...أي: َفنِك ل َأي  ٌْ َؾْقفِ  ُهؿْ  بَِؿا َأ  َلُؽؿْ  ٌَ

ـَ   َأنْ  َوَيْطُؾُنددقنَ س اْلَغَقالِددَؾ  َيْنُغددقَكُؽؿُ  إِك َؿددا َوَأك ُفددؿْ  َواْلَحَسدددِ  َواْلَعددَداَوةِ  اْلِغددش    ِدد

ـْ  َتِضؾ قا ةِ  ٌَ  .ؾُِؽقاَفَتفْ  اْلَحؼ   َ َحج 

ـْ  ٌَ  [43: الـسراء] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ :َقْقلِدِف تعدالك فِل ُ َجاِهدٍ  و

  .الت ْقَراةَ  اْلَقُفقدِ  َتْنِديُؾ 
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   وقال الجزائري ۞

  والؽددالم  قاضددعفس ٌددـ الؽؾددؿ يحرفددقن الددذيـ القفددقد  ددـ هددؿ: )أي

 ٌدـ لفدؿ اوإبعدادً  لؾـداس تضدؾقاًل .. .يحرفقكدفس التقراة يف تعالك اهلل كالم هق

  .(5)الحؼ(

روا فقدف وبددلقا فدناهؿ يسدعقن يف ف القفدقد كتداب التدقراة وغق دوكؿا حر  

 :ويجتفدون يف تغققر الؿـاهج الؿدرودقة لؾؿسدؾؿقـ ستحريػ الؽتب الـافعة

 .وهذه هل وًقػتفؿ الخاورةس ٕجؾ إضالل الؿسؾؿقـ وإبعادهؿ ٌـ الحؼ

 واهلل الؿستعان.

الـصددراكقة(  –ات القفقديددة وقددد قددد ـا يف إٌددداد السددابؼة أن )الؿـظؿدد

تسددعك جاهدددة لتغققددر الؿـدداهج الؿدروددقة يف بددالد الؿسددؾؿقـس وقددد قطعددقا 

وذكركا بعض الؽالم ٌـ  ـظؿة الققكسؽق التل لفا دور س ا يف ذلؽىقًيا كنقرً 

                                     .كنقر يف هذا اإلفساد والتغققر

ا  ضددك  ددـ الؽددالم ٌددـ  ـظؿددة ؿددة لؿددوبعددد ففددذه كنددذة  ختصددرة  تؿ  

  :الققكسؽق وغقرها فقؿا يتعؾؼ بتغققر الؿـاهج الدراوقة يف النؾدان اإلوال قة

   يؼول الدك ور شريف بن طؾي حؿاد ۞

 وبعددض اإلوددال قةس الرتبقددة  ـدداهج لتغققددر إجـنقددة التدددخالت ]تتزايددد

 ج ـداه وإحدالل... حتقاهدا  درف ٌؾدك والعؿؾ اإلوال قةس العؾقم  ـاهج

 اإلودال ل العدالؿ ٕبـدا  الغدرب يرغندف التدديـ  ـ كؿط إليجاد بديؾة أخرى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(486/ 2) ئريلؾجزا «التػاسقر أيسر»و (،205-7/98)تػسقر ابن جرير  (5)
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 اإلوددالم  ـفددا ٌديدددة  سددؿقات تحددت والؿعا ددرة الحدا ددة  ددع ويتؿشددك

     .(5) [ الؿعتدل )أي الؿعتدل يف كظر الغرب( اإلوالم الحدا لس

 ربعدددا إ يدددقم كشدددرت أجـنقدددة  ـظؿدددة أكجزادددا دارودددة ]أفدددادت وقدددد

 السددؾطة اٌتؿددداا التددل الجديدددة ةراوددقّ الد   را جالَندد أن   م2880 /20/00

 السدددالم  ندددادئ تددددرس ٓ» غدددزة وقطددداع الغربقدددة الضدددػة يف الػؾسدددطقـقة

  .«)القفقد( إورالقؾ  ع والؿصالحة

 يقهاكدان الؿـظؿدة لفدذه اإلودرالقؾل)القفقدي( الػدرع  دير كالب واٌت 

  ددع والؿصددالحة مالسددال  نددادئ تدددرس ٓ الجديدددة الـصددقص» أن  دداكقر

د التعؾقؿدل الؿـحك أن» :ا ضقػً  س«وجقدها ترفض إاها حتك إورالقؾ  ؾطةلؾس 

 الؿتحددة إ دؿ  ـظؿدة دااحدد   التدل الؿندادئ  دع ا تطابًؼد لدقس الػؾسطقـقة

 الؽتدب أن ٌؾدك الدراودة وأكددت.... .(«يقكسؽق) والثؼافة والعؾقم لؾرتبقة

  .(2) [«والجفاد الشفقد تؼدس» الدراوقة

كالدب  ددير فدرع تؾدؽ –تدل ؾقا كدالم هدذا القفدقدي   يا أهذل اإلسذالم ۞

ا  ددع .. لددقس  تطابًؼدد.)إن الؿـحددك التعؾقؿددل: يف ققلددف –الؿـظؿددة إجـنقددة 

ففددؾ يريددد س !!!(«الققكسددؽق»الؿنددادئ التددل حدددداا  ـظؿددة إ ددؿ الؿتحدددة 

ادئ ع  ندأٌدا  اإلوالم أن تؽقن الؿـداهج الؿدرودقة لؾؿسدؾؿقـ  تطابؼدة  د

هدددذه هدددل حؼقؼدددة الؿحاربدددة لمودددالم  .!!!! ـظؿدددة الققكسدددؽق القفقديدددة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1: ص) «اإلسالمي العالم يف الشرعقة الؿـاهج تغققر تحديات»كتاب  (5)

 .[50/ 275 البقان ]مجؾة -م 10/1/1001 باب، موقع (2)
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 والؿسؾؿقـس واهلل الؿستعان. 

 الؼدداهرة يف )القفددقدي( بقجددقـ اإلوددرالقؾل الددقزرا  رلددقس )ولؿددا زار

 الرغندة  ددق السدادات  دع فقدف تناحدث  ا بقـ  ـ وكان سم25/8/0980

 السدادات يؿلكدف وقدد سد(التطنقع )الؿسالؿة وآوتسدالم لؾقفدق يف الؿصرية

 أ ددق أن تريدد كقدػ: لؾسدادات فؼال بقجـ واكتفزها ذلؽ يف الرغنة بتلكقد

 :تؼقل التل أية يؼرؤون زالقا  ا  صر ويالب لؾتطنقع ٌـدك كقة هـاك أن

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

 التعؾقؿ وزير السادات اوتدٌك الؾحظة كػس ويف ![2٨: الؿائدة] ﴾ڄڄ

 التل أيات كؾ  ع الؿصرية الؿـاهج  ـ يحذففا أن وأ ره الؿصري

                     .(5) (لموالم إورالقؾ بـل ٌداوة ٌـ تتحدث

 دلقدؾ ٌـ(  سؾؿة ٌربقة دولة يف الرتبقة بقزارة خنقر) ينؾ  حؿد ويؼقل

 كدان الدذي) التطدقير  ركدز قنؾ  ـ لف أروؾ إواول لؾتعؾقؿ الديـ لؿـفج

ًٌ  الؿقضدقٌات تصدػحت وٌـدد ا»: (يؽدانأ ر خد ا  ٌؾقف يشرف  ا قضدق

 ًٌ  حدذفت قدد وجدداا كؿدا اإلودالمس حؼقؼدة تقضدح ٓ أاهدا وجدت ا قضق

  .(2)«والغرب القفقد ٌـ التاريخقة والققالع أيات كؾ  ـفا

 تطددقير لجـددة يف أجـنقددة باحثددة ٌؾددك إوددؿاٌقؾ ٌؾددل اٌددرتض و)حددقـ

 حدذف إلدك إجـنقدة ثدةالناح تؾدؽ دٌت وقد  سؾؿة ٌربقة دولة يف الؿـاهج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(40/ 275 )العدد البقان مجؾة (5)

 .وآخرين الفادي عبد جؿال.(57 ص) «اإلسالمقة الرتبقة مـاهج يف تضؾقل أم تطوير» كتاب (2)
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 تطدقير لجـدة  دـ باودتنعاده فدقجئ تاريخقة وأحداث وأحاديث قر كقة  يات

           .(5) الديـقة( الرتبقة

 ک ک}: تعالك ققلف الدراوقة الؿـاهج بعض يف حذفف تؿ و ؿا]
 ٻ ٻ ٱ}: وققلف س[65: الـور] { ڳ گ گ گ گ
 س[22: الؿجاَلة] {ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

َجاِل ِمَن الـَِّساءِ  َما »: وحديث  .(6)[(2)«َتَرْكُت َهْعِدي فِْتـًَة َأَضرَّ َعَؾى الرِّ

 فؿا وعقتؿ أكدتؿ وأذكدابؽؿ  دـ   ويؼال لؾؿـظؿات القفودية الـصراكقة ۞

س العؾؿاكققـ لتغققر  ـاهج الؿسؾؿقـ الدراوقة وإفسادها فنن اإلوالم ودقنؼك

س  ملسو هيلع هللا ىلصب اهلل وودـة رودقلف ؿدقن أبـدا هؿ وبـدااؿ كتداووقنؼك الؿسدؾؿقن يعؾ  

  .ا باإلوالم وبالؼر ن والسـة بنذن اهللولـ يزيدهؿ فعؾؽؿ هذا إٓ تؿسؽً 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قال تعالك

 .[62التوهة: ] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ

الػددقزان حػظددف اهلل يف رد لددف ٌؾددك أحددد الؽتدداب  قددال اإل ددام  ددالح ۞

 والد ا  القٓ  أبقاب) الداٌقـ إلك تغققر  ـاهج الؿسؾؿقـ الؿدروقة وإلغا 

  :اإلوالم (  ـ الؿـاهج يف والجفاد

 :  دددا كصدددف -يف رده ٌؾدددك هدددمٓ  الؿـحدددرفقـ-قدددال اإل دددام الػدددقزان 

 .(4)والسـة( الؽتاب  ـ يزال فؾـ يؾنف بحسب الؿـاهج  ـ ذلؽ أزيؾ )ول ـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(57ص)جع السابق الؿر (5)

 .(1740(، ومسؾم )3096رواه البخاري ) (2)

 .(28-27ص)الؿرجع السابق  (6)

 .م06/1007/  09 بتلريخ -  صحقػة الحقاة( 4)
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   سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘

 بٔاٌ خطس امليظنات الَْٔدٓ٘ اليصساىٔ٘

 [91العدد ]

د الحؿدد د الةُ هلل والص  الم ٌؾدك رودقل اهلل وٌؾدك  لدف و دحنف و ددـ والس 

 .وآه

الـصدراكقة ( ودورهدا -وبعد ففذه تتؿة الؽالم ٌـ )الؿـظؿات القفقديدة 

 .السقئ يف تغققر الؿـاهج الؿدروقة يف النؾدان اإلوال قة

 قال الدك ور شريف بن طؾي حؿاد  ۞

سددطقـقة حقددث ىددرٌت وكالددة وٓ كـسددك ذلددؽ يف  ـدداهج التعؾددقؿ الػؾ)

الغقث الدولقة بتقزيع قصص ٌؾك يالب الؿددارس آبتدالقدة واإلٌداديدة 

كندذ الجفداد(  :وكندذ العـدػ )أي  دع القفدقد( :تدٌق إلك تعؾقؿ التسدا ح )أي

وهذه الؼصص  ـ  شروع تعؾقؿ حؼقق اإلكسان والتسا ح وحؾ الـزاٌدات 

 .(5) (بتؿقيؾ  ـ إوكروا والققكقسقػ

 ولقدددد الطنطندددالل )ٌضدددق هق دددة التددددريس بؽؾقدددة  الددددكتقر وهدددذا ۞

يف  ؼالة لف بعـقان ] تغققر الؿـاهج: رغنة أم  (االشريعة بجا عة الؽقيت وابؼً 

 رهنة![

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(11: ص) اإلسالمي العالم يف الشرعقة الؿـاهج تغققر تحديات (5)
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وأن هـاك  مىدرات س ذكر فقفا أن  شروع تغققر الؿـاهج يدٌق إلك الؼؾؼ

 : لؿا يؾلٌؾك أن الؿطالنة بتغققر الؿـاهج يدل ٌؾك ٌدم إ اكة وذلؽ 

 التغققر يف إواس فؽرة غربقة أجـنقة ٕغراض  عقـة. إن   (1)

دد اقسددؿً  إن   (2)  ددـ التغققددرات التددل يؼرتحقاهددا تـصددب  ٌؾددك فؽددرة  ا فؿ 

التطنقع  ع العددو الصدفققين... وبدرز ٌـددكا )وذكدر بؾدده وهدل دولدة ٌربقدة 

يف إوال قة( ٌؾدك يدد وزيدر الرتبقدة السدابؼ الدذي حداول حدذف بـدقد و دقاد 

 ـفج الرتبقة اإلودال قة تتعؾدؼ بدالقفقد والصدراع  عفدؿ بؿدا يف ذلدؽ ىدطب 

 ٌدد  ـ أيات الؽريؿة  ـ الؿـفج.

التغققر يتؿ بـا  ٌؾك ضغقط خارجقة  دـ الددول إجـنقدة وهدذه  إن   (3)

الضدددغقط الخارجقدددة تعززهدددا يف كدددؾ بؾدددد إودددال ل ضدددغقط داخؾقدددة  دددـ 

 .  (5)العؾؿاكققـ الؿرتنطقـ بالغرب

تسددتؽثروا هددذه الـؼددقل والحؼددالؼ فناهددا يف غايددة  ٓ  أيفذذا الؿسذذؾؿون ۞

  سلفددؿ تغققددر الؿـدداهج الؿدروددقة ذلددؽ ٕن أٌدددا  اإلوددالم إذا تددؿ   :إهؿقددة

فناهؿ وقتخذون أوالقب هل أخطدر س ولؿ يجدوا  ـ الؿسؾؿقـ إكؽاًرا لذلؽ

ًٓ يف تغققددر ال فددنن  س وأكؽددك كؿددا حصددؾ يف فؾسددطقـ ؿـدداهج إٌدددا  وددعقا أو

ر وهدق  دا جدا  يف هدذا الخَندس ا ؿ يالنقا بعد ذلؽ بل ر خطقر جدد   سالؿدروقة

 : )الذي كشرتف جريدة الشرق إووط( فؼد جا  فقفا  ا يؾل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ئيلؾدكتور ولقد الطبطبا «تغققر الؿـاهج: رغبة أم رهبة ؟»مؼالة بعـوان  (5)
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السؾطات الػؾسدطقـقة بؿـدع خطندا  الجؿعدة  ]يالنت السؾطات القفقدية

يف الضددػة الغربقددة وقطدداع غددزة  ددـ اوددتخدام أيددات الؼر كقددة وإحاديددث 

 فؾنددت السددؾطة الػؾسددطقـقة الطؾددب فددقًرا س إلددك القفددقد ل لـنقيددة التددل تسددا

 .(5))كشر الخ  جريدة الشرق إووط([

 الؿؼصددقد  ـددف س  صددطؾح  دداكر ( صددطؾح )الشددرق إووددط  ـ قذذه  ۞

وإدخال دولة القفدقد س  حق الفقية اإلوال قة العربقة ٌـ الجزيرة و ا حقلفا

كندف ٌؾدك هدذا س كؿدا يزٌؿدقن ا حؼوًقذاوأن لفذضؿـ  ـظق ة الشرق إووط 

 غقر واحد  ـ أهؾ العؾؿ والناحثقـ(.

وهددق تغققددر الؿـدداهج  –وهددذا الؽقددد الددذي يؼددقم بددف أٌدددا  اإلوددالم 

فؼدد جدا  يف س تمكده و الؼفؿ الصادرة  ـ  موسااؿ الؿشفقرة - الؿدروقة

و قؼدددة بعـدددقان )إودددالم  ددددين ديؿؼرايدددل(  دددادرة ٌدددـ  موسدددة )راكدددد( 

( www.rand.org) -راكدد -والق قؼة  ـشدقرة يف  ققدع  موسدة س ةإ ريؽق

والق قؼددة تحؿددؾ اوددرتاتقجقة  ؼرتحددة لؾتعا ددؾ  ددع ف ددات الؿسددؾؿقـ ٕجددؾ 

عؾؿددداكققـ ( بشدددؽؾ يضدددعػ الؿتطدددرفقـ تقودددقع  سددداحة الؿعتددددلقـ )ال

 : الؿتؿسؽقـ باإلوالم ( وذلؽ خالل الخطقات التالقة)

  دـ ٓ يعدادي أ ريؽدا وإودرالقؾ  كشر وتقزيع اإلكتداج الػؽدري لؽدؾ -1

ا دة التدل د  إفؽدار الفَ  )إكتاجفؿ الػؽدري هدق: ا.ودٌؿفؿ  الق   -القفقد–

 .تحارب اإلوالم(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .إبراهقم بابؾؾي .25ص «كتاب أسالقب القفود يف تحؼقق أهداففم»الؿرجع ( 5)
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)وهذا هق الشاهد  إدخال أفؽار الؾق الققـ يف  ـاهج التعؾقؿ الديـل. -2

 .هـا(

)أ ثدال  إيجاد أ اكـ لعرض  را  الؾق الققـ  دـ خدالل الػضدالقات. -3

 .ن إبراهقؿ وٌؾل الؽقالل وووقؿ يقوػ وكحقهؿ(ٌدكا

)وهددل هددذه الؿـظؿددات القفقديددة  كشددر  ـظؿددات الؿجتؿددع الؿدددين. -4

 .الـصراكقة الؿاكرة بالؿسؾؿقـ(

)كؿدا حصدؾ يف الصدق ال وغقرهدا  تشجقع الخالفدات بدقـ الؼنالدؾ. -5

 .حتك ضعػت ووؼطت.وكؿا هق حا ؾ أن(

 إلك غقر ذلؽ  ـ الخطقات.

 .(5) ا كان بقـ ققوقـ ففق لزيادة التقضقح[  ] ـ قه 

 فقفدددا  ذكدددر (الجديدددد  قهبدددا يف التحريدددر حركدددات) بعـدددقان  ؼالدددة ويف

 :كا ؾ كحق هذا بـ العزيز ٌند. د

 جديدددة اودرتاتقجقة ٌددـ ٌندارة التؼريدر وهددذا - اخطقدرً  اتؼريددرً  فؼدد ذكدر

 الجديدد العددالل الؿشدروع وهدذا اإلودالمس ضدد لؾحدرب الغربققن وضعفا

.. الدديؿؼرايل الؿددين اإلودالم) ٌـقاكدف الدذي التؼرير هبذا حؼقؼتف اكؽشػت

 الدقيـل إ دـ أبحاث قسؿ أ دره التؼرير وهذا( وآورتاتقجقات الؿقارد

  دـ وبتؿقيدؾ إ ريؽقدة كالقػقركقدا بقٓيدة  قكقؽدا وداكتا يف( راكد)  عفد يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د.شدريف بدن عؾدي  .(14: ص) «اإلسدالمي العدالم يف الشدرعقة الؿـداهج تغققر تحديات»الؿرجع ( 5)

 .حؿاد[
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 (.ريتشاردوقن وؿقث)  موسة

 م0948 ٌدام تلوسدت التدل راكدد ؿموسةل تابع  عفد هق( راكد) و عفد

إوربقدة وبعدض الددول  الددول يف الػدروع  دـ ٌدد ولفا وتؿقيؾ دٌؿ ولفا

 .- ع إوػ-العربقة

  يؾي ما طؾى يؼوم ال ؼرير وهذا ۞

 الؿحدافظقـ ضدد اإلودال قة الدنالد يف العؾؿاكققـ تليقد  ـ  ـاص ٓ -1

 (.باإلوالم الؿتؿسؽقـ)

 الؿعارضدددقن( باإلودددالم الؿتؿسدددؽقن) إ دددقلققن اإلودددال ققن -2

 .أٌدا  اٌتنارهؿ يجب( الغربقة الؼقؿ)و لؾديؿؼرايقة

 العؾؿدداين التػسددقر تليقددد تعـددل اإلوددال ققـ ضددد العؾؿدداكققـ ـا ددرة ُ  -3

  رالفدددؿس لـشدددر  ـدددابر تلودددقس ٌؾدددك العؾؿددداكققـ و سددداٌدة لمودددالمس

 اإلودالم أو الؿؼنقل العصري اإلوالم ؾيؿث    ـ هؿ أاهؿ ٌؾك وإبرازهؿ

 .ديؽتاتقري كظام( الحؼقؼل) اإلوالم أن باٌتنار الديؿؼرايلس

وٌدددكان  سوووددقؿ يقوددػ سٌؾددل الؽقددالل: )و ددـ هددمٓ  العؾؿدداكققـ

 .إبراهقؿ وكحقهؿ  ـ دٌاة العؾؿاكقة النالرة(

 لؾتعداون آوتعداد  ـ واحدة درجة ٌؾك لقسقا أكػسفؿ العؾؿاكققن -4

 .«الحدا ة أكصار» ٌؾك كقزالرت يـنغل ولذا... أ ريؽا  ع

 .افؽري   أ نح والغرب اإلوال ل العالؿ بقـ الصراع جقهر -5

 هدددؿ والعؾؿددداكققن والحددددا ققن الؿعركدددةس  قددددان هدددل( الحدا دددة) -6
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 بحقددث لؾؼددر نس جديددد تػسددقر وضددع  ددـ بددد ٓ خاللفددؿ و ددـ ٌؿادهدداس

 عاكةآودت  دـ بدد وٓ سلؾؼدر ن الؿناىدر الـؼدد ٌدـ التػسدقر هبذا ُيستغـك

 يخدددم بؿددا وإحاديددث السددـة تػسددقر إٌددادة يف والعؾؿدداكققـ بالحدددا ققـ

د إ در هدذا التؼرير واٌت  س«الديؿؼرايل الؿدين اإلوالم»  ػاهقؿ  ة فؿ 

 يف إواوقة الؿعركة ٕن :(إحاديث حرب) ٌؾقفا وأيؾؼ اجد   ٌسقرة

 كؿدا -( باإلودالم الؿتؿسدؽقن) فإ دقلققن حقلفاس وتؽقن الؿػاهقؿ

 الحددا ققن يؼد دف تػسدقر كدؾ يعارضدقا أن قسدتطقعقنو - التؼرير يؼقل

  العاّ دددة ىدددريحة جدددذب  دددـ وودددقتؿؽـقن سل حاديدددث والعؾؿددداكققن

 .الصراع وقحتدم ولذلؽ جاكنفؿ إلك الؿثؼػقـ وغقر

 الػدريؼقـ  دـ كدؾ إلىدغال الصدراع هدذا احتددام اودتغالل  ـ بد ٓ -7

د الدذي والتقتر النؾنؾة  ـ جق   إلك الـفاية يف يمدي بؿا بأخرس   دـ ـيؿؽ 

 . الصدددؿقؿ يف( باإلودددالم الؿتؿسدددؽة) إ دددقلقة آتجاهدددات ضدددرب

 لضدددرب إخدددرى التقدددارات  ؿارودددات اودددتغالل  دددـ اأيًضددد وٓبدددد

 بقاودددطة ٌدددام بقجدددف( باإلودددالم الؿتؿسدددؽة) إ دددقلقة آتجاهدددات

 .والعؾؿاكققـ الحدا ققـ

 والحدا ققـ( باإلوالم الؿتؿسؽقـ) قـإ قلق بقـ الؿعركة أ ـا  يف -8

( باإلودالم الؿتؿسدؽقـ) إ دقلققـ ضد ةالعا    ىريحة اوتخدام يـنغل

 إ دقلققـ كسدب  دـ التؼريدر رويحدذ   العؾؿداكققـس جنفدة إلدك وجذهبؿ

  التدددل قرس النالغدددة القاودددعة الشدددريحة لفدددذه( باإلودددالم الؿتؿسدددؽقـ)
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ل الذي الخصب الؿجال هل العا ة ىريحة أن واضعقه ويرى  ٌؾقدف ُيعق 

 دٌددؿ  ددـ بددد وٓ( الددديؿؼرايل الؿدددين اإلوددالم) أيروحددة لتحؼقددؼ

 .وجذهبؿ كسنفؿ ٌؿؾقة يف العؾؿاكققـ

 آتجدداه تخددالػ التددل الػددرق بعددض وتشددجقع دٌددؿ التؼريددر اقددرتح -9

 العؿدؾ اأيًضد واقدرتح والتشدقعس التصقف: الػرق تؾؽ  ؼد ة ويف السـل

 النؾددان بعدض يف كػسدفا السدـقة الؿدذاهب بعدض بقـ ةالفقّ ّ تقوقع ٌؾك

 اكتفك. .الخالف( باوتغالل

ا بؿددا قنؾددفس ولقعددرف الؿسددؾؿقن أوددالقب وإكؿددا ذكركددا هددذا ٕن لددف تعؾًؼدد

 ڻ ں ڱں ڱ ڱ﴿.أٌدالفؿ يف  حاربدة اإلودالم والؿسدؾؿقـ

       .[60األكػال: ] ﴾ڻ

 
NNO PMM 
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 سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘

 ٓ٘ اليصساىٔ٘خطس امليظنات الَْٔدبٔاٌ 

 [91] العدد

 .أية ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿ :قال اهلل تعالك

[٨2الؿائدة: ]  

   $قال الؿػسر ابن جزي  ۞

وهذا إ در بداق إلدك  خدر س هذا إخنار ٌـ ىدة ٌداوة القفقد لؾؿسؾؿقـ

   .(5)الدهر فؽؾ يفقدي ىديد العداوة لموالم والؽقد ٕهؾف

   $وقال الؿػسر ابن ططقة  ۞

 طؾؼ  ـسحب ٌؾك الز ـ كؾف وهؽدذا هدق إ در حتدك أنس  وهذا خ 

ودربدددقا العتدددق  سوذلدددؽ أن القفدددقد  ركدددقا ٌؾدددك تؽدددذيب إكنقدددا  وقدددتؾفؿ

و ردوا ٌؾك اوتشعار الؾعـة وضرب الذلة والؿسؽـةس ففدؿ قدد  سوالؿعا ل

 .(2)لجت ٌداوااؿ وكثر حسدهؿس ففؿ أىد الـاس ٌداوة لؾؿم ـقـ

ؼدم  عـا يف إٌداد السابؼة أن هدذه الؿـظؿدات لؼد ت  أيفا الؿسؾؿون ۞

 - والغايدات إهدداف يفقدية: )الؿـظؿات هذه –الؿنثق ة يف بالدكا وغقرها 

 سالققكسدؽق  ـظؿدة] الؿـظؿدات تؾدؽ و دـ(س والنددايات الشعارات كصراكقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .باختصار( 140/ 2)التسفقل ابن جزي  (5)

 .(113/ 1)الؿحرر الوجقز ابن عطقة  (2)
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 سو ـظؿدة إغذيدة والزراٌدة سإلكسدانا حؼدقق و ـظؿدة سالققكسقػ و ـظؿة

و ددـدوق الـؼددد  سو ـظؿددة العؿددؾ الدولقددة سدة لؾؿددرأةوهق ددة إ ددؿ الؿتحدد

هددذه الؿـظؿددات تابعددة لفق ددة س و ـظؿددة الصددحة العالؿقددة[ وغقرهددا سالدددولل

كؿددا يف  ققددع ]بركددا ج إ ددؿ الؿتحدددة يف الددقؿـ[ و ققددع س إ ددؿ الؿتحدددة

]أوددؿا  الؿـظؿددات الدولقددة الؿعـقددة بحؼددقق اإلكسددان[ و ققع]الؿـظؿددات 

 وغقرها  ـ الؿقاقع.  سالدولقة يف القؿـ [

وتؼدم الؽالم ٌؾك بعض هذه الؿـظؿدات  دـ جفدة تلوقسدفا وأاهدا  ـدذ 

 .  أيا فا إولك والقفقد يشغؾقن  ـا نفا وإدارااا الحساوة والؿفؿة

وهذه تتؿة الؽالم ٌؾك بعض الؿـظؿدات إخدرى وبقدان أن القفدقد هدؿ 

 الذيـ يديرواها ويشغؾقن وًالػفا الحساوة  ـذ تلوقسفا.

 :]صيدّق اليقد الدّلٕ[  ۞

و ؿدـ يؼدقم وهذه الؿمسسة  شؽل العؿود الػؼري لفقئة األمذم الؿ حذدة  

 بنداراا:

 .يفقدي –العضق الجقؽقوؾػاكل يف هق ة اإلدارة  -جقزيػ كقلد ـ  (1)

 .يفقدي –الؿؿثؾ الػركسل يف هق ة اإلدارة  -بل  ـديس ( 2)

 .يفقدي –ق الـؼد الدولل الؿدير العام لؿموسة  ـدو -كؿقؾ كات ( 3)

 .يفقدي – دير إدارة قسؿ كـدا يف الؿموسة  -لقيس را قـسؽل  (4)

 .يفقدي – دير إدارة قسؿ هقلـدا يف الؿموسة  -دبؾ يد كاورت  (5)

 .يفقدي – عاون الؿدير العام  -لقيس ألتؿـ  (6)
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 .يفقدي - دير قسؿ التدققؼ  -أي أم بركستـ  (7)

 .يفقدي -ؿشاور إقدم لؾؿموسة ال -لقق لقػاكػال  (8)

 .يفقدي  - الؿشاور إقدم لؾؿموسة - جقزيػ كقلد (9)

 :]بيم اإلعناز الدّلٕ[ ۞

 .يفقدي -الؿدير آقتصادي لؾنـؽ -لققكارد بل روت  (1)

الؿؿثؾ الجقؽقوؾػاكل يف  جؾدس ىدقرى اإلدارة -لق يقلد جؿقؾة  (2)

 .يفقدي -

 .يفقدي -اإلدارة  ٌضق الشقرى لؿجؾس -أي يقٓك  (3)

 الؿؿثدددؾ الفقلـددددي يف  جؾدددس ىدددقرى اإلدارة  -م جقكدددؽ إأي  (4)

 .يفقدي –

 .يفقدي -الؿؿثؾ الػركسل يف  جؾس ىقرى اإلدارة -بل  ـديس  (5)

 .يفقدي - ؿثؾ بقرو يف  جؾس ىقرى اإلدارة  -م بركؾنس إجل  (6)

 .يفقدي -وؽرتقر بـؽ اإلٌؿار الدولل  -م  ـدلس إم إ (7)

 .يفقدي - ؿثؾ يقغسالفقا يف  جؾس ىقرى اإلدارة -برا قفقجإوي  (8)

 :]ميظن٘ الصح٘ العاملٔ٘[ ۞

 .يفقدي -رلقس الشعنة الػـقة -زت دووتجؿـ  (1)

 .يفقدي -رلقس قسؿ الطب  -جل  اير  (2)

 .يفقدي -الؿدير العام لؼسؿ الجراحة  -م كقد ـ إدكتقر  (3)

 .يفقدي –الؿدير العام لؾؿموسة -أي زارب  (4)
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ـنقدددف هـدددا ٌؾدددك أن تؾدددؽ إودددؿا  )أودددؿا  الؿدددقًػقـ بدددد  دددـ الت   وٓ

 فددؿ  ددـ القفددقدس التددل ذكركددا بعضددفا وأك   والؿموسددقـ لتؾددؽ الؿـظؿددات(

 ا يف  رجددع واحددد فؼددط بددؾ هددق  ددذكقر يف ٌدددة  راجددع لددقس هددذا  قجددقدً 

وقد وقػت بحؿد اهلل ٌؾك أكثر  ـ  رجع فقف ذكر تؾدؽ إودؿا  و دـ تؾدؽ 

 راجع:الؿ

 – $الرحؿـ الدوودري  كتاب )القفقد والؿاوقكقة ( لؾعال ة ٌند -1

 (.55-50ص) يف هذا ذكر فؼد

كتاب )الـػقذ القفقدي يف إجفزة اإلٌال قة والؿموسات الدولقة(  -2

 .و ا بعدها( 088ص)الرحؿـ الرفاٌل  فماد بـ وقد ٌند الؿملػ:

نددد الؼددادر ىددقنة لؾشددقخ ٌ كتدداب )أضددقا  ٌؾددك الؿددذاهب الفدا ددة ( -3

 .بعدها و ا (5ص) يف ذلؽ ذكر – $الحؿد 

 .تؾخان  رفعت جقاد لؾجـرال( 58-43ص  الؿاوقكقة أورار) كتاب -4

أىار العال ة ٌند الرحؿـ الدووري يف كتابف السدابؼ أن القفدقد قدد قد و

لقحؼؼقا  ـ خاللفا أهدداففؿ  :تؿؽـقا  ـ تؾؽ الؿـظؿات و ارت بليديفؿ

 ـ وآهؿ  ـ العـا ر الخنقثة.قد و َ يف التؿؽقـ لؾقف
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 سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘

 بٔاٌ خطس امليظنات الَْٔدٓ٘ اليصساىٔ٘

 [94] العدد

د دالحؿدد هلل والص  الم ٌؾدك رودقل اهلل وٌؾدك  لدف و دحنف و ددـ الة والس 

 .آهوَ 

  :ّبعد

الؿفؿ فقؿدا  فؼد اكتفقـا بحؿد اهلل يف إٌداد السابؼة  ـ بقان الجاكب إول

وٓزم ذلؽ  سفا يفقدية  ـ جفة تلوقسفا وإدارااايتعؾؼ هبذه الؿـظؿات وهق أك  

ويف هذا العددد كندقـ أن الـصدارى هدؿ الطدرف س فا يفقدية إهداف والغاياتأك  

وذلؽ س أخر الذي يشرتك  ع القفقد يف الؼقام ٌؾك هذه الؿـظؿات والعـاية هبا

قـ القفدقد والـصدارى ٕجدؾ  حاربدة اإلودالم ٕكف قد وقدع تحدالػ واتػداق بد

 .والؿسؾؿقـ بقوالؾ وأوالقب كثقرة  ـفا الجؾل و ـفا الخػل

إلدددقؽؿ هدددذا العددددد الدددذي يتضدددؿـ بعدددض العفدددقد   أيفذذذا الؿسذذذؾؿون ۞

عؾـدقـ اتػداقفؿ  دع القفدقد ويف وآتػاققات الؿق ؼة التل أ ددرها الـصدارى  ُ 

 يفقدية كصراكقة [س واهلل الؿستعان.هذا أٌظؿ دٓلة ٌؾك أن هذه الؿـظؿات ] 

 ٻ ٻ﴿: قال اهلل ونحاكف  ملسو هيلع هللا ىلصوك دأ أوال بؽالم اهلل وكالم رسوله 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ

 .[15الؿائدة:] ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ
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فندددقـ اهلل ودددنحاكف أن القفدددقد والـصدددارى يتعددداوكقن ويتحدددالػقن ضدددد 

   .الؿسؾؿقـ

   حاكهيف  ػسقر قول اهلل س  $قال ال ؼاطي  ۞

س وهددؿ اكددؾ فريددؼ  ددـفؿ يددقالل بعضددفؿ بعًضدد :أي ﴾ڀڀڀٺ﴿

ٌؾدك ٌدداوتؽؿ يدا  -بجدا ع الؽػدر وإن اختؾػدقا يف الدديـ  - تػؼقن  اجؿقعً 

  .(5)أهؾ هذا الديـ الحـقػل

   $وقال ابن جرير  ۞

َفُؽقُكددقا َأْكددُتْؿ أيفددا الؿم ـددقن س َكَؿددا اْلَقُفددقُد َوالـ َصدداَرى َلُؽددْؿ َحددْرٌب  :أي

َولِْؾَقُفقِدي  َوالـ ْصَراكِل  َحْرًبا َكَؿا ُهْؿ َلُؽْؿ َحْرٌب س ُؽْؿ َأْولَِقاُ  َبْعضٍ َبْعُض 
(2).  

رُل  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن روقل اهلل  ڤوجا  ٌـ  قبان  ُِ َأْن َترَداَعى َعَؾرْقُؽُم  ُيو

رٍة قِقَل: َيا َرُس  .األَُمُم ِمْن ُكلِّ ُأُفٍق َكَؿا َتَداَعى األََكَؾُة إَِلى َقْصَعتَِفا وَل ا ! َفِؿرْن قِؾَّ

 َٓ ْقلِ ولؽـَّ  ،َيْوَمئٍِذ؟ َقاَل:  ُُ ، ُيْجَعُل اْلَوْهُن فِي ُقُؾروهُِؽمْ  ،ؽم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ َوُيـْرَز

ُكمْ  ْعُب ِمْن ُقُؾوِب َعُدوِّ ْكَقا وَ  ،الرُّ  .(6) «وتم الؿَ اهقتؽُ رَ كَ لُِحبُِّؽُم الدُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(286/ 6)لؾبؼاعي كظم الدرر  (5)

 .(308/ 8) تػسقر ابن جرير (2)

 يفوالبقفؼددى  ،(2/281الحؾقددة ) يف( ، وأبددو كعددقم 4197(، وأبددو داود )3/178أحؿددد )رواه  (6)

 .(8285وصححه االباين يف صحقح الجامع )( ، 7/197شعب اإليؿان )
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 .(5) :ّثٔق٘ اجملنع املسلْىٕ ۞

 تشدددريـ الثددداين  28يف دورتدددف الثالثدددة يف  الؿجؿدددع الؿسدددؽقينأ ددددر 

  يف جددا  و ؿددا(  و قؼددة) بإغؾنقددة – دهدد0384رجددب  06-م 0964ٌددام 

د): الق قؼدة هذه  الدرتاث ذلدؽ القفدقد  دـ ؿقاتسدؾ   قدد الؿسدقحققن كدان اولؿ 

 بؿراٌداة والتق قة التشجقع لكإ يفدف الؿسؽقين الؿجؿع هذا فننس العظقؿ

ا بقـ الؿسقحققـ والقفدقد...و ـ القاجدب حرتام الؿتنادل تؿا ً ٓوا التعارف

 ا أن كدددذكر أن اتحددداد الشدددعب القفدددقدي  دددع الؽـقسدددة هدددق جدددز   دددـ أيًضددد

 .إ ؾ الؿسقحل(

تشدريـ  05 ؿ إن الؿجؿع الؿسدؽقين ٌداد وأ ددر يف دورتدف الرابعدة يف 

َٓخدرة  29-م 0965)أكتقبر( ٌام  إول لل قدراره الـفدا دهد0385جؿادى ا

وال ـاس قد  الح يف س أن الؿسقحس )وتعتؼد الؽـقسة يف القاقع: و ؿا جا  فقف

..و دع ذلدؽ فدنن القفدقد بسدنب .وحؼدؼ وحدداؿس ذاتف بقـ القفقد وإ ققـ

..بؿددا أن هـالددؽ رابطددة ٌظقؿددة بددقـ الؿسددقح .بؼددقا أٌددزا  ٌـددد اهلل بددالفؿ 

ر الؿتندادل( الؿجؿع قد ىجع وأو دك بالتعدارف والتؼدديا فنن هذس والقفقد

 إول تشدريـ يف–جريددة )لق قكدد ( الػركسدقة : وقد جا ت هدذه الق قؼدة يف

 .(2)(م0965 ٌام(أكتقبر)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اكقة، وتعتد  قدرارات )الؿجؿعات الؿسؽوكقة: هقئات شورية تشؿل كافة مؿثؾي الؽـقسة الـصر (5)

 «كتددداب العـصدددرية القفوديدددة»: الؿرجدددع(  الؿجدددامع الؿسدددؽوكقة أساسدددا لؾعؼائدددد الـصدددراكقة

(1/106). 

 .(242-4/253 الزغقبي )عبد اهلللؾدكتور أحؿد بن  «العـصرية القفودية»اكظر كتاب  (2)
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)رابطة العدددالؿ اإلودددال ل ( يف ددر)الؿجؾس التلوقسدددل( لددد]وقدددد أ ددد 

تشدريـ  24-هدد0384رجدب ٌدام  28) ؽة( بقاًكا يف )دورتف الخا سدة(س يف 

د -السدابؼ –ؿجؿع الؿسدؽقين( مس حقل قرار )ال0964الثاين )كقفؿ (  او ؿ 

ددد الؿمودددػ  دددـ إن): النقدددان هدددذا يف جدددا   الؽـقسدددة قدددادة يعدددرض أن احؼ 

 إرضدا س إديان تاريخ يف  ثقؾ لفا يسنؼ لؿس ك ى لـؽسة ديـفؿ الؽا قلقؽقة

س جديددددال ٌفددددها يف الؽـقسدددة أن يعـدددل ذلدددؽ وإن...العالؿقدددة لؾصدددفققكقة

تجاه  دقال لؾصدفققكقةس  عداد لمودالم أ نحت ٌؾك اوتعداد ٕن تسقر يف ا

جفدة خطدقات وٌؾك إ ة اإلوال قة أن تؽقن ٌؾك اودتعداد لؿقا والعربس

 وإن الؿجؾددددس التلوقسددددل لرابطددددة  ... تجدددداهٌدالقددددة أخددددرى يف هددددذا آ

س إذ يسددتـؽر الدددوافع الخنقثددة الؽا ـددة ورا  هددذا الؼددرارس العددالؿ اإلوددال ل

 س ن يعتدد وا ويددزدادوا  ؼددة بددديـفؿأ القفقددب بالؿسددؾؿقـ حؽق ددات وىددعقبً 

وأن س وأن يقحدددوا كؾؿددتفؿ ويجؿعددقا  ددػفؿ تجدداه هددذا الحؾددػ الشددرير

يدركقا أن تآزرهؿ واجتؿاع أ رهؿ هق العصدؿة لفدؿ  دـ الؿؽايدد والشدرور 

 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ﴿س وتليقدددهبعددد ٌددقن اهلل تعددالك 

[40الحج: ] ﴾ڍ
(5).    

   اهلل أثابه - قال الدك ور أحؿد بن ط داهلل الزغق ي ۞

ضدد س )وكختتؿ الحديث ٌـ هذه العالقة التآ رية بقـ القفقد والـصدارى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عام شعبان، الثاكقة ـةالس، السادس العدد –(  مؽة) يف الصادرة –مجؾة رابطة العالم اإلسالمي  (5)

 .(65-62ص) ،م2964( ديسؿ ) ااول كاكون – ده2584
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بؿددا جددا  يف )الؿددمتؿر الدددولل لؾؼقددادات الؿسددقحقة الصددفققكقة س الؿسددؾؿقـ

  الددذي كظؿتددف )السددػارة الؿسددقحقة الدولقددة يف الؼدددس( الؿميدددة إلوددرالقؾ (

ٌددام  )أغسددطس(  ب 29 -27يف الػددرتة  ددا بددقـ  وقددد ٌؼددد يف )وقيسددرا (س

 والنددالغ –حقددث أ دددر الؿددمتؿرون س دهدد0485ذي الحجددة  03م = 0985

 : فقف جا  ابقاكً  -(دولة 27)  ـ قد قاس اىخًص  (589) ٌددهؿ

 كـدددالس وكؿثدددؾس  ختؾػدددة دول  دددـس هـدددا الؿجتؿعدددقن القفدددقد كحدددـ)

س الشعب بنورالقؾ العظقؿ وىغػـاس الؽنقر ديــا ٌـ كع  لؽل ج ـا ... تـقٌة

 أن كدرك كـصارى وإكـاس  عفا التضا ـ ٌـ ركعن   ولؽل سوالعؼقدةس رضوإ

 س واضدطفادهؿ  عاكدااؿ تداريخ يدقال القفدقد تـصدػ لدؿ -اأيًضد –لؽـقسة ا

 وكخايدب...إلودرالقؾ تليقددكا ٌدـ كعد  لؽدل...أوروبدا يف القدقم كتقحد إكـا

 :  الـصارى إخقاكـا

واإلخدددالص س ندددلالؼؾ ٌؾقـدددا أن كميدددد الشدددعب القفدددقدي بالحدددّب  -1

 .والعؿؾ

..كؿا كددٌق .اهـئ دولة إورالقؾ و قايـقفا ٌؾك اإلكجازات العديدة -2

 كؾ كصراين أن يشجع ويدٌؿ أ دقا ه القفقد يف خطقااؿ الحرة كؾفا.

 كصدر بصقرة روؿقة الؼرارات التالقة التل يؾتزم الؿمتؿر هبا: -3

 .اويتؿ قنقلفا دولق  س يجب أن تؿتد إورالقؾ -أ

 يجب ٌؾك الدول كافة آٌرتاف بنورالقؾ. -ب
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  وكـشدئ  دـدوق اودتثؿار دولدل  ساكؾتزم بدٌؿ إودرالقؾ اقتصدادي   -ج

 .(5)داه. لؿساٌداا(

 

NNO PMM 

 
 
 
 

 

                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لؾددكتور أحؿدد  «وآثارها يف الؿجتؿدع اإلسدالمي والؿوقدف مـفدا العـصرية القفودية» لؿرجعا (5)

هدذا  يف –بعدد الؼدرآن والسدـة  -(  وهذا الؽتاب مدن أعظدم الؿراجدع 249 -4/246الزغقبي )

وعـواكده كداماًل  فجزى اهلل مملػه خقدًرا، يف هذا الزمان، واهلل أعؾم. قًراالؿوضوع، وا أعؾم له كظ

دراسة عؾؿقة موثؼة  كؿا يؾي: )العـصرية القفودية وآثارها يف الؿجتؿع اإلسالمي والؿوقف مـفا

يف )مؽائد القفود العـصرية( ضد كافدة الؿجتؿعدات البشدرية، وا سدقؿا )الؿجتؿدع اإلسدالمي( 

يف كافة الؿجاات: الديـقدة وااقتصدادية والسقاسدقة  ( حتى )العفد الحاضر()العفد الـبوي مـذ

 .ة والثؼافقة وااجتؿاعقة، وغقرهاوالعسؽري
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 )سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘(

 [91] العدد 

 [اليصساىٔ٘-امليظنات الَْٔدٓ٘]بٔاٌ خطس 

 األدل٘ ّالفتاّى الصسعٔ٘ 

 التحرٓس مً العنل مع ٍرِ امليظنات الَْٔدٓ٘ اليصساىٔ٘  يف

الم ٌؾك روقل اهلل وٌؾدك  لدف و دحنف وأتناٌدف الة والس  الحؿد هلل والص  

 .بنحسان 

 :ّبعد

ففذا تؿفقد وبقدان لحدال هدذه الؿـظؿدات و دا هدل ٌؾقدف  دـ الؿصداد ة 

ظدقؿ الدذي لشريعة اإلوالم وأ قلف و دابف وتعالقؿف العظقؿةس هذا الدديـ الع

 فقددف السددعادة لؽددؾ  سددؾؿ و سددؾؿة يتؿسددؽ بددف ويحددافظ ٌؾقددفس وواهلل الددذي 

ٓ إلددف غقددره إن أغؾددك  ددا يؿؾؽددف الؿسددؾؿ والؿسددؾؿة يف هددذه الحقدداة هددق هددذا 

 عادة.فعة والس  صر والر  ز والـ  الديـ العظقؿ الؽا ؾ الذي فقف العِ 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿: قددال تعددالك

 .[6الؿائدة:] ﴾ڌڎ ڌ

 يؾي  مسؾم ومسؾؿة يحرص طؾى سالمة ديـه أن يعرف ما ال بد لؽل  و ۞

أن هذه الؿـظؿات  ـذ أكش ت إلك يق ـا هدذا والقفدقد الصدفايـة هدؿ  -1
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الؿسقطرون ٌؾقفا والؼالؿقن ٌؾك وًالػفا الؿفؿدة ٕجدؾ تحؼقدؼ أهدداففؿ 

الخطقرةس وهذه حؼقؼة ٓ ىؽ فقفداس وهـداك  راجدع كثقدرة تثندت ذلدؽ وقدد 

   ؿد اهلل ٌؾك أربعة  راجع تثنت ذلؽ وهل كؿا يؾل:وقػت بح

 الدددرحؿـ ٌندددد لؾشدددقخ( 55-50ص والؿاودددقكقة القفدددقد) كتددداب -

 .$ الدووري

  لؾشددقخ (بعدددها و ددا 5ص الفدا ددة الؿددذاهب ٌؾددك أضددقا ) كتدداب -

 . $ الحؿد ىقنة الؼادر ٌند

  . تؾخان رفعت جقاد لؾجـرال  (58-43ص الؿاوقكقة )أورار كتاب -

الدولقدة  والؿموسدات اإلٌال قدة إجفدزة يف القفدقدي الـػدقذ) كتاب -

  .الرفاٌل الرحؿـ ٌند وقد بـ فماد :الؿملػ   (بعدها و ا 088ص

 قدد القفدقد أن السدابؼ كتابدف يف الدوودري الرحؿـ الشقخ ٌند وقد أىار

 أهدداففؿ خاللفدا  دـ لقحؼؼقا بليديفؿ و ارت الؿـظؿات تؾؽ  ـ تؿؽـقا

 .الخنقثة العـا ر  ـ وآهؿ و ـ قدلؾقف التؿؽقـ يف

 ٌؾك الؼقام يف القفقد  ع يشرتك الذي أخر الطرف هؿ الـصارى أن   -2

 القفدقد بدقـ واتػداق تحدالػ وقع قد ٕكف وذلؽس هبا والعـاية الؿـظؿات هذه

  ـفدا كثقدرة وأوالقب بقوالؾ والؿسؾؿقـ اإلوالم  حاربة ٕجؾ صارىوالـ  

   .الخػل و ـفا الجؾل

 لؾؼقددادات الدددولل الؿددمتؿر) يف هددذه حؼقؼددة ٓىددؽ فقفدداس فؼددد جددا و

 يف الدولقدة الؿسدقحقة السدػارة) كظؿتدف الدذي (الؿسقحقة الؿميددة إلودرالقؾ
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 ٌدددهؿ والندالغ – الؿدمتؿرون أ در وقيسرا( حقث) يف ٌؼد وقد (الؼدس

 : فقف جا  ابقاكً  -(دولة27)  ـ قد قاس اىخًص  (589)

 كـدددالس وكؿثدددؾس  ختؾػدددة دول  دددـس هـدددا الؿجتؿعدددقن القفدددقد كحدددـ)

 يف القددقم كتقحددد إكـدداس  ددع إوددرالقؾ التضددا ـ ٌددـ كعدد  ج ـددا لؽددل... تـقٌددة

 : الـصارى إخقاكـا وكخايب...إلورالقؾ تليقدكا ٌـ كع  لؽل...أوروبا

 واإلخدددالصس الؼؾندددل بالحدددب القفدددقدي الشدددعب كميدددد أن ٌؾقـدددا -

 يف القفددقد أ دددقا ه يدددٌؿو يشددجع أن كصددراين كددؾ كدددٌق كؿددا ....والعؿددؾ

 .كؾفا الحرة خطقااؿ

 :هبا الؿمتؿر يؾتزم التل التالقة الؼرارات روؿقة بصقرة كصدر-

 .ادولق   قنقلفا ويتؿس إورالقؾ تؿتد أن يجب -أ

 دولددل اوددتثؿار  ددـدوق وكـشددئ سااقتصددادي   إوددرالقؾ بدددٌؿ كؾتددزم -ب

 .داه. (لؿساٌداا

دد الرابددع ٌشددر فؼددد ذكركددا فقددف و ددـ أراد  زيددد بقددان فؾقرجددع إلددك العدد

 الؿراجع التل فقفا التق قؼ لفذه الؼضقة.

 يفقديددة– والندددايات الشددعار كصددراكقة)  الؿـظؿذذات والخالصذذة أن هذذذه

 .  (والغايات إهداف

أن القفددقد والـصددارى جددا وا بالعؾؿاكقددة  ددـ بالدهددؿ لقـشددروها يف  -3

فغدايتفؿ س القودالؾالنالد اإلوال قة ٌـ يريؼ هدذه الؿـظؿدات وغقرهدا  دـ 

 وأ ـقتفؿ الؽنقرة هل إخراج الؿسؾؿ  ـ ديـف. 
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 العددالؿل اإلٌددالن اٌتؿددد... اإلكسددان حؼددقق  ـظؿددات خددالل فؿددـ)

 أ 207 بدرقؿ الؿتحددة ل  دؿ العا دة الجؿعقة قرار بؿقجب اإلكسان لحؼقق

 هدذاس ٌؾدك  ـدف ٌشدرة الثا ـدة الؿدادة وكصت مس08/02/0948 يف( 3-د)

     : فقفا ورد فؼد

 هدذا ويشدؿؾ والدديـس والضدؿقر التػؽقدر حريدة يف لؽؾ ىدخص الحدؼ]

 بدددالتعؾقؿ ٌـفدددا اإلٌدددراب وحريدددة ٌؼقدتدددفس أو دياكتدددف تغققدددر حريدددة الحدددؼ

 .[الجؿاٌة  ع أم اور   ذلؽ كان وقا ً  و راٌاااس الشعالر وإقا ة والؿؿاروة

 إ ددؿ )هق ةدوهددذه الؿـظؿددات الؿنثق ددة يف بالدكددا وغقرهددا هددل تابعددة لدد

  سالؿقاقددع  ددـ وغقرهددا الؿـظؿددات تؾددؽ  قاقددع يف  ثنددت هددق كؿددا( لؿتحددةا

إلك العددد الرابدع والعددد العاىدر  دـ هدذه  و ـ أراد  زيد بقان لفذا فؾقرجع

   .الؿستعان واهللس السؾسؾة

 الؽـدالس  جؾدس ٌدام أ دقـ كشػ الؿجتؿع  جؾة  ع  قوع حقار ويف

س ذي تؼقم بف هدذه الؿـظؿداتٌـ الدور ال (ياكؼ كقلـ أىقك) اوابؼً  العالؿل

  يؾل: و ؿا جا  يف ذلؽ الحقار  ا

 خاصذة إفريؼقذا يف الخقرية الغربقة الؿـظؿات به  ؼوم الذي الدور سمال  ما

 طامة؟ بصػة واإلسالمي العربي والعالم

 تحدت تعؿدؾ كـسقة  ـظؿات حؼقؼتفا يف ]هل أجاب أشوك كولن بؼوله 

 ديدـفؿ ٌدـ إبعدادهؿ أو لؿسدؾؿقـا تـصدقر ٌؿؾفدا جدقهر لؽدـ إكساينس غطا 

  .و تـقٌة  درووة بلوالقب
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 : اتجدداهقـ يف تعؿددؾ الؽـسددقة فالؿـظؿددات الؿسددؾؿقن أ ددا ا وقذذال أيًضذذ

 ٌؾك تؼقم الؿسؾؿقـ تـصقر وأوالقب. .ديـفؿ ٌـ إبعادهؿ أو تـصقرهؿس إ ا

 .والؿرحؾقة[ والتدرج الرتغقب

دد الؽـددالس  ٕاهددا  ددادرة  ددـ أ ددقـ ٌددام  جؾددس :ةوهددذه ىددفادة  فؿ 

العالؿلس و) جؾس الؽـالس العالؿل( هق الذي يؼقم ٌؾك تؾدؽ الؿـظؿدات 

 يف العالؿ ويرٌك أ قالفا وأٌؿالفاس ففذه ىفادة لفا ققؿتفاس فال تغػؾ ٌـفا.

 وهددذا الحددقار  ددع )أىددقك كددقلـ(  قجددقد يف ) جؾددة الؿجتؿددع العدددد 

هلل الؼالدؾ والحؿدد س اإلٌدالم ووودالؾ الؿقاقع ٌشرات وقد تـاقؾتف (0644

  .[22البؼرة:] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :يف كتابف

و ـ أراد أن يؼرأ ذلؽ الحقار فؾقرجع إلدك العددد الثالدثس ففدق  قجدقد 

 .هـاك والحؿد هلل

   الدائؿة ما يؾي الؾجـة ف وى يف وجاء  ۞

 الديـقدة بالحريدة كسدؿ  يُ  بؿدا آٌدرتاف فقفا التل... بالعؾؿاكقة يسؿك  ا)

  ددـ غقددره فقسددؾؽ يرتددد   أن أراد و ددـ فعددؾس إلوددالمبا يددديـ أن أراد فؿددـ

 دٌدقة الػاوددة  عتؼددااا  دـ وغقرهدا ففدذه. فعؾ النايؾة حؾوالـ   ذاهبالؿَ 

  ؿدا والحدذر خطرهداس وبقدان زيػفا وكشػ  ـفا التحذير يجب كافرة فاجرة

 العافقدة اهلل كسدلل. جسدقؿ وخطرهدا ٌظدقؿ هاىدر   فنن هباس فتـقا  ـ بف يؾنسفا

           .وأهؾفا(  ـفا ةوالسال 
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 :العؾؿا  همٓ  الػتقى هذه ٌؾك وقع

 - غدديان ابدـ العاّل دة - الشدقخ  ل العزيدز ٌندد العاّل ة - باز ابـ اإل ام

 . زيد أبق بؽر العاّل ة - الػقزان العاّل ة

(احق   كان  ـ اهلل وحػظ  ـفؿ  ات  ـ اهلل رحؿ)
 (5). 

 ددـ ذكرهددا بددقـ يدددي )إدلددة  وبؼقددت تتؿددة لفددذه الؿؼد ددة التددل ٓ بددد

 .والػتاوى يف التحذير  ـ العؿؾ  ع هذه الؿـظؿات(

ووـذكر إن ىا  اهلل يف العددد الؼدادم بؼقدة الؿؼد دة  دع إدلدة والػتداوى 

 .الشرٌقة يف التحذير  ـ العؿؾ  ع هذه الؿـظؿات

 )تيبُٔ(: 

 بقددان يف  فؿددة خال ددة ٌؾددك اهلل بحؿددد (05) العدددد هددذا اىددتؿؾ لؼددد]

 .[الؿـظؿات تؾؽ ٌؾقف تؼقم الذي النايؾ قلأ 

 
 

NNO PMM 

 
 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.244-1/245) : الؿجؿوعة الثاكقةالدائؿة الؾجـة فتاوى( 5)
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 ) سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘(

 [91]العدد 

 [اليصساىٔ٘ - الَْٔدٓ٘]بٔاٌ خطس امليظنات 

  الصسعٔ٘ ّالفتاّى األدل٘

 اليصساىٔ٘ الَْٔدٓ٘ امليظنات ٍرِ مع العنل مً التحرٓس يف

ددال ددة  ُ يشددتؿؾ ٌؾددك ُخ  ]هددذا العدددد والددذي قنؾددف ة يف بقددان غقالددؾ فؿ 

 .وىرور هذه الؿـظؿات[

د دالحؿدد هلل والص  الم ٌؾدك رودقل اهلل وٌؾدك  لدف و دحنف و ددـ الة والس 

 وآه.

 :أما بعد

 فؼد  ؼدم يف العدد السابق بقان أمور مفؿة وهي   ۞

هذه الؿـظؿات  ـذ إكشالفا والقفقد الصفايـة هؿ الذيـ يدديرواها  أن   -1

 ويحركقاها.

صددارى هددؿ الطددرف أخددر الددذيـ تحددالػقا  ددع القفددقد ضددد لـ  ا أن   -2

 اإلوالم والؿسؾؿقـ.

هذه الؿـظؿات جا ت تحؿؾ الحرية الديـقة )العؾؿاكقدة( لـشدرها  أن   -3

 يف أوواط الؿسؾؿقـ.
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   اإلسالمي الدولي ما كصه الػؼه مجؿع وقد جاء يف ف وى  ۞

  يـددداقض حددداداإلل  دددـ أوددداس ٌؾدددك يؼدددقم وضدددعل كظدددام العؾؿاكقدددة ]إن  

 والدددٌقات العالؿقددة الصددفققكقة  ددع وتؾتؼددل وتػصددقؾفس جؿؾتددف يف اإلوددالم

 ملسو هيلع هللا ىلص ورودددقلف اهلل يلبددداه إلحدددادي  دددذهب ففدددل لفدددذا والفّدا دددةس اإلباحقدددة

 .(5) [والؿم ـقن

 و ـ ذلؽ:س ٓبد أن يعرففا الؿسؾؿ والؿسؾؿة وبؼقت أ قر  فؿة

س ة بددقـ الجـسددقـهددذه الؿـظؿددات تـددادي يف ىددعارااا بالؿسدداوا أن   -4

 تعددالك اهلل وقددد قددال كصددقب الؿددرأة يف الؿقددراث كـصددقب الرجددؾس وتؼددرر أن  

 وقددددددالس [55الـسرررررراء: ] ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ﴿

س [523الـسراء: ] ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿ ونحاكف

 ۉ ۅ ﴿ وددنحاكف وقددالس [22٨البؼرررة: ] ﴾ڻڻ ں ں﴿وقددال تعددالك

س الددذكر حددظ  ثددؾ ل كثددكس ٓ ٓ: الؿـظؿددات وقالددتس [63آل عؿررران: ] ﴾ۉې

   .(ىعارهؿ وهذا) الجـسقـ بقـ الؿساواة  ـ ٓبد

   م1995 بؽقن/بالؿرأة الؿعـي الرابع العالؿي الؿم ؿر  ؼرير يف جاء فؼد ۞

  : كصف  ا 30ص س(و/68) الػؼرة ألػس/ الرابع الػصؾ

 وٌؾدك - كا ؾدة بصدقرة الق دقل يف الؿدرأة حؼ حؿاية أجؾ  ـ التعن ة)

 الؿقدراثس يف الحدؼ ذلدؽ يف بؿدا - آقتصدادية الؿدقارد إلك - اواةالؿس قدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/139) عشر الحادي العدد اإلسالمي الػؼه مجؿع مجؾة (5)
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 الطنقعقةس والؿقارد وآلتؿاكاتس س-إخرى والؿؿتؾؽات إرضس وتؿؾؽ

               .(5) (الؿاللؿة والتؼـقة

أن هذه الؿـظؿات تسعك جاهدة لتغققدر الؿـداهج الدراودقة يف بدالد  -5  

 ؿقـ:الؿسؾ

  ـظؿدة» وهدل «الققكسدؽق» يرٌاهدا ٌالؿقدة ظؿدة ـ دوتقر يف جا  فؼد -

 الؽتددددب  ددددملػل ]إن: كددددارادون الؾددددقرد ويرأوددددفا س«والغددددرب اإلوددددالم

 .هدف[ أو  عقار أكف ٌؾك الديـ يؼد قا أن يصح لفؿ ٓ ...الؿدروقة

 الؿـشدقر( الققكسدؽق) ترٌاها التل الؿـظؿة تؾؽ دوتقر يف اأيًض  وجا -

 بتؼدديؿ قا دت التدل الدراودقة لؽتبا فحص ويؾزم»: م0979 ٌام أكتقبر يف

 وكدذلؽ التخّصصدات كافدة  دـ ٌؾؿدا  بدذلؽ يؼدقم أن ٌؾك الديـقة الظاهرة

 .اكتفك .(.«الالديـققن وكذلؽ إخرى العؼالد أ حاب  ـ أٌضا 

وإذا كدددان ودددقػحص الؽتدددب الدراودددقة أ دددحاب العؼالدددد إخدددرى 

 لؿسؾؿقن.)العؾؿاكققن( فنن الضحقة هؿ أبـاؤكؿ أيفا ا والالديـققن

 ٌؾدك الشدديد حر دفا: الؿـظؿات هذه ٌؾقف قا ت الذي إ ؾ أن   -6

 العؾؿذذاء مذذن واحذذد غقذذر كؼذذل وقذذدس الؿسددؾؿقـ أوودداط يف آخددتالط غددرس

 والسذػور وال  ذرج بالـسذاء الرجذال االج ؿذا  ]أن اخذ ال  وطؾؿاء وال ربويقن

 مذم[واأل الحضذارات سذؼو  أسذ اب أك ذر مذن ذلذك أن-الػسذاد من ي  عه وما

 .$ باز ابن اإلسالم شقخ هذا ذكر ومؿن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(251/ 5) «الدولقة تؿراتالؿم يف الؿرأة قضايا» كتاب اكظر (5)
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 الؿجددداهرة فقفدددا الؿـظؿدددات هدددذه أن: السدددابؼ القجدددف يتندددع  ؿدددا -7

 تصددقير: ذلددؽ و ددـ اإلوددال ل ديــددا تخددالػ التددل والؿػاوددد بالؿخالػددات

 وإخدراجفـ النـدات ٌؾك الرتكقز سبالػتقات الشناب اختالط سوالـسا  النـات

 ٌؾددك يدددل  ؿددا وغقرهددا الؿخالػددات وهددذه!!!. إبـددا  دون النقددقت  ددـ

 ودؼقط أودناب أكد   دـ هق الذي السابؼ إ ؾ ذلؽؿ تـػقذ ٌؾك حر فؿ

 .الؿستعان واهلل .والحضارات إ ؿ

  دـ الد ا ] أ دؾ و زٌزٌدة إضدعاف هذه الؿـظؿات تسدعك إلدك أن -8

 يسدقرون يزالدقن ٓ وهؿ) اإلوالم أ قل أٌظؿ  ـ وهق [سوالؽافريـ الؽػر

  (.تل ؾ .لديفؿ أهؿفا وهل رحؾةالؿ هذه يف

)يعـل القفقد والـصارى ( أفضدؾ  وقد  ار بعض الـاس يؼقلقن: همٓ 

وهذه كؾؿة خطقرة تدل ٌؾك أن اإلوالم رخدقص يف  وأحسـ  ـ الؿسؾؿقـ.

 قؾقب همٓ .

: والؿشدركقـ الؽػدار  عداداة فل دا»  $ط قذق  بذن حؿذد قال العالمة ۞

  دقآاؿ وحدرم إيجابدفس وأكد ذلؽ أوجب قد وتعالك ونحاكف اهلل أن فاٌؾؿ

 وٓ أكثدر إدلدة  دـ فقدف حؽدؿ تعالك اهلل كتاب يف لقس إكف حتك فقفاس وىدد

   .(5) «ضده وتحريؿ التقحقدس وجقب بعد الحؽؿس هذا  ـ أبقـ

كالصدق ال وكقجقريدا  وبؾددان أقدالقؿ يف كاكت قد الؿـظؿات تؾؽ أن -9

 إقددالقؿ تؾددؽ تسددتػد فؾددؿس فريؼقدداوغقرهددا  ددـ بؾدددان إ وكقـقددا والسددقدان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.565ص: ) «التوحقد مجؿوعة» ضؿن «والػؽاك سبقل الـجاة» (5)
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س والؿجاٌدات الػؼدر واكتشار ال كات وذهاب والد ار الخراب إٓ والنؾدان

  حدؾ يؽدقن أن يؽداد وهدذا.والػسداد والـؽندات والـزاٌدات الػتـ وحصقل

. الدنالد تؾدؽ بدلحقال العدارفقـ  دـ وغقدرهؿ والنداحثقـ العؾؿدا   ـ إجؿاع

   .إبصار أولل اي فاٌت واس بغقره وٌظ  ـ والسعقد

وهـاك وجدقه أخدرى كثقدرة تددل ٌؾدك خطدر هدذه الؿـظؿدات وأاهدا  دـ 

أخطر وأووع أوالقب أٌدا  اإلوالم إلفسداد الؿسدؾؿقـ يف ديدـفؿ ودكقداهؿ 

 وأ قرهؿ كؾفاس ففؾ يؾقؼ بؿسؾؿ أو  سؾؿة أن يعؿؾ  ع همٓ !!!!

ؾ العؾدؿ ووـذكر إن ىا  اهلل يف العدد الؼادم إدلة الشدرٌقة وفتداوى أهد

  يف التحذير  ـ العؿؾ  ع هذه الؿـظؿات القفقدية الـصراكقة.

 

NNO PMM 
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 سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘

 [91]العدد

 خطس امليظنات الَْٔدٓ٘ اليصساىٔ٘بٔاٌ 

 األدل٘ ّالفتاّى الصسعٔ٘ 

 يف التحرٓس مً العنل مع امليظنات الَْٔدٓ٘ اليصساىٔ٘

د دالالحؿدد هلل والص  الم ٌؾدك رودقل اهلل وٌؾدك  لدف و دحنف و ددـ ة والس 

 آه.وَ 

 :ّبعد

فؼد تؼددم يف العددديـ السدابؼقـ بقدان بعدض الغقالدؾ والشدرور العظقؿدة 

ن القاجدب ٌؾدك أالتل اىتؿؾت ٌؾقفا هذه الؿـظؿات القفقدية الـصدراكقةس و

وأن يحدافظ ٌؾدك جؿقدع  سكؾ  سؾؿ و سؾؿة أن يحذر  دـ هدذه الؿـظؿدات

 واهلل الؿستعان.س يؼعقا يف ىناكفا وىرورها ف حتك ٓأفراد أورت

 ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی﴿ :قال اهلل تعالك

 .[12:الؿائدة] ﴾مج حج يث ىث مث يتجث ىت مت خت حت جت يب

   اآلية هذه يف $ اإلمام السعدي قال ۞

 والـصدارى القفقد  ـ الؽتاب أهؾ اتخاذ ٌـ الؿم ـقـ ٌناده يـفك ربـا]

 بعددض ٌؾددك ويعدداوكقاهؿ ...ويتقلددقاهؿ نددقاهؿيح أولقددا  الؽػددار وددالر و ددـ

 -الؿم ـددقن أيفددا- ٌؾؿددتؿ ..فددنذا.والؿسددؾؿقـ اإلوددالم تضددر التددل أ ددقرهؿ
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 ٌؾك دل هذا بعد يعادهؿ لؿ فؿـ ولديـؽؿس لؽؿ  عادااؿ وىدة الؽػار حال

 واإلكسدداكقة الؿددرو ة  ددـ ٌـددده لددقس وأكددف رخددقص... ٌـددده اإلوددالم أن

 .(5)ىل [

 ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ﴿ :وقال اهلل تعالك

  .[2: الؿائدة] ﴾ی  ی

   $قال اإلمام ابن باز  ۞

 يف لؿدا والعددوان اإل دؿ ٌؾدك التعاون  ـ الؿسؾؿقـ تحذير يف هذه أية

 ونحاكفس اهلل لغضب والتعرض القخقؿةس والعقاقب الؽنقرس الػساد  ـ ذلؽ

 ـددازعالت   وحصددقل الصددػقفس واخددتالف الؽؾؿددةس وتػريددؼ إٌدددا  وتسددؾقط

      .(2)ذلؽ  ـ العافقة اهلل كسلل. والخذٓن الػشؾ إلك ػضلالؿُ 

 .(6) «َٓ ُتْمُذوا اْلُؿْسِؾِؿقنَ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـنل  ڤوٌـ ٌنداهلل بـ ٌؿر 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـنل  ڤ ٌناس اهلل بـ وجا  ٌـ ٌنادة بـ الصا ت وٌند 

 .(4)« َٓ َضَرَر َوَٓ ِضَرارَ »

   $ق العقد قال الحافظ ابن دقق ۞

 الحدديث هدذا الدارقطـل )أوـد: $ الصالح بـ ٌؿرو أبق الشقخ قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(156: ص) السعدي تػسقر (5)

 .(297/ 1) باز ابن فتاوى مجؿوع (2)

 .(7983، وصححه االباين يف صحقح الجامع )( وقال: حسن غريب1051) الرتمذيرواه  (6)

 .(7327، وصححه االباين يف صحقح الجامع )(1542(، وابن ماجه )2/525أحؿد )رواه  (4)
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 العؾدؿ أهدؾ جؿداهقر كؼؾدف وقدد ويحسـف الحديث يؼقي  جؿقٌفا وجقه  ـ

 هدذا وٌدد أحاديدث خؿسدة ٌؾدك يدور الػؼف: قال داود أبل فعـ بف واحتجقا

         .(5)  ـفا ( الحديث

  $وقال الؼاضي أبوبؽر بن العربي  ۞

 .(2) الحديث (  عـك ٌؾك إ ة )وأجؿعت

   وجاء يف ف اوى الؾجـة الدائؿة ۞

 فقدـفض ىدقاهد ولدف اسبعًضد بعضدفا يؼدقي يرق  ـ جا  )هذا الحديث

  .(6) بف( لالوتدٓل ويصؾح لغقرهس الحسـ درجة إلك

   $قال اإلمام السعدي  ۞

 فقجدب ....كؾدف الضدرر أكدقاع يشدؿؾ هدذا. « َٓ َضَرَر َوَٓ ِضرَرارَ » :)ققلف

 يف فقددخؾ .القجدقه جؿقع  ـ ٌـ الـاس وأذاه ضرره يؿـع أن اإلكسان ٌؾك

 ..وكدؾ.والخدداع والؿؽدر فقفداس العقدقب وكدتؿ الؿعدا الت يف الغش: ذلؽ

 اهللس هضدار   ا سدؾؿً  ضدار    ـ ٕكف فقفاس ينارك ٓ اهلل فنن الـقع هذا  ـ  عا ؾة

 كسددنت بؿددا وذلددؽ الشددرس إلقددف وتقجددف الخقددرس ٌـددف ترّحددؾ اهلل ضدداره و ددـ

    .(4)(يداه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(208: ص) العقد دققق ابن الـووية ااربعقن شرح (5)

 .(918/ 5) أكس بن مالك موصل شرح يف الؼبس (2)

  (400/ 4) الدائؿة الؾجـة فتاوى (6)

 .(47 -46:ص) ااخقار عقون وقرة اابرار قؾوب هبجة (4)
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  $وقال اإلمام ابن طثقؿقن  ۞

 الؿعا الت(. يف وقؿا وٓ كثقرةس أبقاب يف ٌظقؿ أ ؾ الحديث )وهذا

 أن وهدل الشدريعةس ققاٌدد  ـ قاٌدة يعت  الحديث )هذا وقال أيضا  ۞

    .(5) الؿقفؼ( واهلل وأىد أىد اإلضرار وتـؽر الضررس تؼر ٓ الشريعة

   وقال العالمة ط د الؿحسن الع اد حػظه اهلل ۞

    هذا الحديث من ي س ػاد )

  .واإلضرار الضرر رفع يف وحسـفا الشريعة كؿال بقان-1 

ٓ   الؿسؾؿ ٌؾك أن   -2  .(2) يضاره( وٓ غقره يضر   أ

و عؾقم أن  ـ أخطر أهداف هدذه الؿـظؿدات بدؾ جدقهر ٌؿؾفدا هدق  دا 

  (يدداكؼ كددقلـ أىددقك) اوددابؼً  العددالؿل ؽـددالسال  جؾددس ٌددام  ددرح بددف أ ددقـ

 هددذه بددف تؼددقم الددذي الدددور ٌددـ الؿجتؿددع  جؾددة  ددع  قوددع حددقار كؿددا يف

  :يؾل  ا الحقار ذلؽ يف جا  و ؿاس الؿـظؿات

 خاصذة إفريؼقذا يف الخقرية الغربقة الؿـظؿات به  ؼوم الذي الدور ما  سمال

 طامة؟ بصػة واإلسالمي العربي والعالم

 تحدت تعؿدؾ كـسقة  ـظؿات حؼقؼتفا يف هل]  بؼوله ولنك أشوك أجاب

 ديدـفؿ ٌدـ إبعدادهؿ أو الؿسدؾؿقـ تـصدقر ٌؿؾفدا جدقهر لؽدـ إكساينس غطا 

  .و تـقٌة  درووة بلوالقب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(517 -516:ص) ؿقنلؾعثق الـووية ااربعقن شرح (5)

 .(224: ص) الخؿسقن وتتؿة ااربعقن شرح يف الؿتقن الؼوي فتح (2)
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 : اتجدداهقـ يف تعؿددؾ الؽـسددقة فالؿـظؿددات الؿسددؾؿقن أ ددا  اأيًضذذ وقذذال

 ٌؾك ؼقمت الؿسؾؿقـ تـصقر وأوالقب. .ديـفؿ ٌـ إبعادهؿ أو تـصقرهؿس إ ا

 [.والؿرحؾقة والتدرج الرتغقب

س العدالؿل الؽـالس  جؾس ٌام أ قـ  ـ  ادرة ٕاها  فؿة ىفادة وهذه

 العدالؿ يف الؿـظؿدات هدذه ٌؾك يؼقم الذي هق( العالؿل الؽـالس  جؾس)و

 .ٌـفا تغػؾ فالس ققؿتفا لفا ىفادة ففذهس وأٌؿالفا أ قالفا ويرٌك

 العدددد الؿجتؿددع  جؾددة) يف د قجددق( كددقلـ أىددقك)  ددع الحددقار وهددذا 

 الؼالدؾ هلل والحؿددس اإلٌدالم ووودالؾ الؿقاقع ٌشرات تـاقؾتف وقد (0644

 .[22:البؼرة] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :كتابف يف

ففؾ يؾقؼ بؿسؾؿ أو  سؾؿة أن يعؿؾ  ع همٓ  وهدذه هدل وبعد هذا   ۞

فقؼال لدف: وجدقدك يف هدذه .ا  ـ ذلؽو ـ قال أكا ٓ أٌؿؾ ىق ً  أهداففؿ !!!

ٕن هددذه  :لؿـظؿددات الخطقددرة يعتدد   ددـ التعدداون ٌؾددك اإل ددؿ والعدددوانا

ا  ـ ىناب وفتقدات الؿسدؾؿقـ ورجدالفؿ ا وكثقرً الؿـظؿات قد أفسدت كثقرً 

فعؾك كؾ  سؾؿ و سؾؿة أن ينتعد كدؾ النعدد ٌدـ هدذه الؿـظؿدات  .وكسالفؿ

   القفقدية الـصراكقة.

 كؿا يف ك ابذه $الؼقم  ابن قال اإلمام الراسخ العالم بؿؼاصد الشريعة ۞

   [السـن ] فذي 

ا   بِاْلؽَِتداِب  َفَناَكدْت  َحدَرام اْلَحدَرام إَِلدك اْلَقِودقَؾة َأن   َوُهدقَ  الث اكِل اْلَؿَؼام َوَأ  

دددـ ة ِريدددؼ َفدددنِن  .. .َواْلَؿْعُؼدددقل َواْلِػْطدددَرة َوالس    ساْلَحدددَرام إَِلدددك َأْفَضدددْت  َ َتدددك الط 
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ِريَعة َفنِن   َن   :َأْ داًل  بِنَِباَحتَِفا َتْلتِل َٓ  الش 
ِ
 َبدْقـ َجْؿدع اْلَغاَيدة َوَتْحدِريؿ إَِباَحتَفدا ٕ

ـِ  ر َفدداَل  سالـ ِؼقَضددْق م َىددْل  ُيَندداح َأنْ  ُيَتَصددق  ـْ  ُبدددّ  َٓ  َبددْؾ  إَِلْقددفِ  ُيْػِضددل َ ددا َوُيَحددر    ِدد

ل( ـَفَقَتَعق   َقْطًعا َبايِؾ َوالث اكِل إَِباَحتفَؿا َأوْ  َتْحِريؿفَؿا َو  ْٕ  (5) ا

ودـذكرها يف إٌدداد س وبؼل يف هذا الؿقضقع فتاوى ٕهؾ العؾدؿ كثقدرة

 الؼاد ة إن ىا  اهلل تعالك.

                    

NNO PMM 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(145/ 9) الؼقم ابن وحاشقة الؿعبود عون (5)
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 سلسل٘ الدعْٗ اإلسالمٔ٘

 [91]العدد 

 بٔاٌ خطس امليظنات الَْٔدٓ٘ اليصساىٔ٘

  الصسعٔ٘ ّالفتاّى األدل٘  

      اليصساىٔ٘ الَْٔدٓ٘ امليظنات مع العنل مً التحرٓس يف

   $قال شقخ اإلسالم ابن  قؿقة  ۞

 حر فدا بدلن الؿحدارم إلك ػضقةالؿُ  الذرالع ود   وروقلف ونحاكف اهلل )إن

 يف  ددارت لؽددـ الشددل  إلددك اويريًؼدد ووددقؾة كددان  ددا والذريعددة سٌـفددا واهدك

 الػعؾ ةالذريع :ققؾ ..ولفذا. حرم فعؾ إلك أفضت ٌؿا ةٌنار الػؼفا  ٌرف

 حر دت إكؿدا كعؾؿ فنكا.. .الؿحرم فعؾ إلك ووقؾة وهق  ناح أكف ًاهره الذي

 لؽقاهدا أو فقدف  ـػعدة ٓ اضدررً  تؽدقن بحقدث فسدادا كػسفا يف لؽقاها إىقا 

 إلدك  ػضدقة وهدل  ـػعدة فقفدا كػسدفا يف هدل تؽدقن بحقدث فساد إلك  ػضقة

   .(5) ( ذريعة وؿقت  حظقر فعؾ الػساد ذلؽ كان فنن فتحرم  ـفا أكثر ضرر

   $قال اإلمام ابن الؼقم   ۞

 الصحابة وأققال والسـة الؽتاب ودٓلة الذرالع ود قاٌدة كذكر )وكحـ

 يؽقن بػعؾ اإلتقان يجقز ٓ أكف وقد قرر ابـ الؼقؿ ٌؾقفا( الصحقح والؿقزان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(271/ 6) الؽ ى الػتاوى (5)
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 وتسدعقـ تسدعة  دـ ذلدؽ ٌؾدك واودتدل جدالًزاس كدان وإن حدرامس إلك ووقؾة

      .(5)وجًفا

    الؼقم ابن وقال ۞

 كقٌدان: وإ در واهلس أ ر فنكف التؽؾقػ: أرباع أحد الذرالع ود ) وباب

: كقٌددان فددلوالـ   الؿؼصددقدس إلددك ووددقؾة: والثدداين لـػسددفس  ؼصددقد: أحدددهؿا

 إلدك وودقؾة يؽقن  ا: والثاين كػسفس يف  ػسدة ٌـف الؿـفل يؽقن  ا :أحدهؿا

     .(2) الديـ( أرباع أحد الحرام إلك ِضقةالُؿػْ  الذرالع ود فصار الَؿْػَسدةس

وبؿا أن الؿـظؿات تؼقم ٌؾك اختالط الرجال بالـسا  وتحدرص ٌؾدك  -

   :  ا يؾل الدالؿة الؾجـة ذلؽ ٕجؾ إفساد الؿسؾؿقـ فؼد جا  يف فتاوى

 أ دداكـ يف لؾعؿددؾ وتضددطر يعقلفدداس  ددـ لفددا لددقس  سددؾؿة ا ددرأة  سذذمال

 الحؽؿ! فؿا... ختؾطة

 بالرجددالس اخددتالط فقددف  ؽددان يف تعؿددؾ أن لؾؿسددؾؿة يجددقز ٓ  الجذذواب

 والنحث الرجالس  جا ع ٌـ والنعد الشرٌلس بالحجاب آلتزام والقاجب

 هلل اىددق ً  تددرك و ددـ اهللس حددرم  ؿددا هددذه  ددـ ىددل  فقددف لددقس  ندداح ٌؿددؾ ٌددـ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: يؼدقل ىدلكف جدؾ واهلل  ـدفس اخقرً  اهلل ٌقضف
 كنقـدا ٌؾدك اهلل و دؾك التقفقدؼس وباهللس [6، 2الطالق: ] ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .ووؾؿ و حنف و لف  حؿد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.63 - 3/ 4)و ( 331/ 5) مشفور ت العالؿقن رب عن الؿوقعقن إعالم اكظر (5)

 (.63/ 4) مشفور ت العالؿقن رب عن الؿوقعقن إعالم (2)
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 .واإلفتا  العؾؿقة لؾنحقث الدالؿة الؾجـة

 : أ در هذه الػتقى همٓ  العؾؿا 

 بدـ العزيدز ٌندد.. .الػدقزان فدقزان بدـ  الح.. .زيد أبق اهلل ٌند بـ بؽر

 (5)باز بـ اهلل ٌند بـ العزيز ٌند...الشقخ  ل اهلل ٌند

  جاء يف ف اوى الش ؽة اإلسالمقة ما يؾيو ۞

 يف هدق  دا  ـفدا خا ة التنشقرية الؿـظؿات  ع التعا ؾ يجقز هؾ  سمال

 ٌؾك الحصقل بؼصد الصحةس أو إيػال روضات  ثؾ آجتؿاٌل الؿجال

 اكتظددار ويف .ذلددؽ ٌؾددك لددف الؿعاىددقة الحاجددة لحؿددؾ لؾػددرد الذاتقددة الؿـػعددة

 د[خقرا اهلل ؿجزاك آوتػتا  هذا ٌؾك ردكؿ

ى] ْ ذذو    لددف وٌؾددك اهلل روددقل ٌؾددك والسددالم والصددالة هلل الحؿددد  [الػ 

 .و حنف

 ٌؿؾفدؿ ٕن :لنتدةأ التنشدقرية الؿـظؿدات  دع التعا دؾ يجدقز فال  بعد أما

 الؽػدرس إلدك اإلودالم و دـ الظؾؿداتس إلك قرالـ    ـ الـاس إخراج ٌؾك قالؿ

  حدذورات  دـ يسدؾؿ ٓ ؿدؾالع  دـ كدقع أي يف الدخقل  عفدؿ أن ىؽ   وٓ

 ىددناك يف الققددقع  ددـ الحددذر أىددد يحددذر أن الؿسددؾؿ فعؾددك ولددذا ىددرٌقةس

 .يشددعر ٓ وهددق الؿسددؾؿقـ  ددـ لغقددره تغريددر ٌا ددؾ يؽددقن أن أو هددمٓ س

 .(2) أٌؾؿ ( واهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(152/ 27) الدائؿة الؾجـة فتاوى (5)

 .(25170/ 21) اإلسالمقة الشبؽة فتاوى (2)
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   ( ما يؾي اإلسالمقة الش ؽة ا يف )ف اوىوجاء أيًض  ۞

 يف العؿدؾ تحدريؿ قهد ٌـددكاس بدف الؿػتدك وهدق العؾدؿ أهؾ يؼرره ]والذي

 إكشدددطة ذات الؿـظؿدددات يف العؿدددؾ وتحدددريؿ لؾػتـدددةس الؿثقدددرة إ ددداكـ

 تعددالك واهلل والؿعصددقةس اإل ددؿ ٌؾددك تعدداون هددق فقفددا العؿددؾ ٕن :الؿحر ددة

[2:الؿائدة] ﴾ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿ :يؼقل
(5).       

   $وقال اإلمام ابن طثقؿقن   ۞

ؾِؿفؿ ٌؾك همٓ  ]إٌاكة  وقد والعدوانس اإل ؿ ٌؾك تعاونال باب  ـ ًُ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ ﴿: كتابف يف ۵ اهلل قال

 يف لفؿ ىريٌؽ  ففق  الفس أو فعؾف أو بؼقلف أٌااهؿ فؿـ .[2الؿائدة:] ﴾ېئېئ

  .(2) اإل ؿ [

   وقال الشقخ محؿد بن طؾي فركوس ۞

 اتحريًؿد أو اًؾؿً  أو الؿسؾؿقـ ٌؾك اضررً  تضؿـ ٌؿؾ كؾ أنّ  )وإ ؾ

  عـدقي أو  دادي جفدد بدلّي  فقدف الؿشداركة وٓ فقدف العؿؾ  ناىرة جقزي فال

 وودقؾة وكّؾ  اإل ؿس يف اىريؽً  ُيعدّ  الؿعصقة ٌؾك الُؿعقـ فننّ  ققللس أو ٌؿؾل

م الحرام إلك .. .(حرام ففق حرام إلك أدى  ا:)الؼالؾ التؼعقد  عـك وهق ُتحر 

 :تعدالك لؼقلدف ا صداقً  إ ؿ اإل ؿ ٌؾك والتعاون ًؾؿ الظؾؿ يف إٌاكة كّؾ  أنّ  إذ

[2 الؿائدة]﴾ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿
 (6).   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(21673/ 21) اإلسالمقة الشبؽة فتاوى (5)

 .(540/ 13) العثقؿقن ورسائل فتاوى مجؿوع (2)

 .(240/ 20) فركوس عؾي محؿد الشقخ فتاوى (6)
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   ( ما يؾي اإلسالمقة الش ؽة وجاء يف ) ف اوى ۞

 الشددرك وتخدددم وأهؾددف اإلوددالم تحددارب  ـظؿددة يف العؿددؾ يحددرم )فنكددف

 اكظرً  العؿؾ يف آوتؿرار  ـ وتحذيره هبا يعؿؾ  ـ  ـا حة وتجب وأهؾفس

 وئ وئ ەئ﴿تعددالك  قددال. والعدددوان اإل ددؿ ٌؾددك اإلٌاكددة  ددـ فقددف لؿددا

           .(5)([2:الؿائدة] ﴾ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ

   ما يؾي اإلسالمقة( الش ؽة وجاء يف )ف اوى ۞ 

  ـفداس الحدذر يجدب إجـنقدة الؿـظؿدات أن إلدك الؽريؿة السالؾة ]وكـنف

  ددـ ذلددؽ غقددر أو التفقيدددس أو التـصددقر بؿموسددات  رتنطددة تؽددقن فربؿددا

 .الؿسؾؿقـ ىناب إلفساد تسعك لتلا الؿشنقهة الؿـظؿات

 ذلدؽ ٕن  عدفس التعداون وٓ فقدف العؿؾ يجقز ٓ الؿـظؿات  ـ الـقع ففذا

 كتابددف  حؽددؿ يف يؼددقل تعددالك واهلل والعدددوانس اإل ددؿ ٌؾددك التعدداون بدداب  ددـ

   .(2)أٌؾؿ واهلل[2:الؿائدة]﴾ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ﴿

  ( ما يؾي الدائؿة الؾجـة وجاء يف )ف اوى ۞

 هدذا غقر الرزق يؾب يرق  ـ حالل يريؼ ٌـ تنحث أن ؽل ]ويـنغل 

 بدـ اهلل ٌندد...قعدقد بدـ اهلل ٌند:أ در هذه الػتقى همٓ  العؾؿا  .الطريؼ[

  (6)باز بـ اهلل ٌند بـ العزيز ٌند.. .ٌػقػل الرزاق ٌند.. . غديان

 .وبؼقت فتاوى كثقرة كذكرها يف إٌداد الؼاد ة إن ىا  اهلل تعالك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(22839/  21) اإلسالمقة الشبؽة فتاوى (5)

 .(26143/ 25) اإلسالمقة الشبؽة فتاوى (2)

 .(44-45/ 23) الدائؿة الؾجـة فتاوى (6)
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 اإلسالمٔ٘ ْٗالدع سلسل٘

 [91]العدد

 اليصساىٔ٘ الَْٔدٓ٘ امليظنات خطس بٔاٌ

  الصسعٔ٘ ّالفتاّى األدل٘ 

        اليصساىٔ٘ الَْٔدٓ٘ امليظنات مع العنل مً التحرٓس يف

  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :قال اهلل تعالك  

 .[6، 2الطالق: ] ﴾ۀہ ۀ

 أكد  إِن  ) :قدال ڤ  سدعقد بدـ ٌندداهلل ٌدـ بسـده حاتؿ أبل ابـ أخرج

  .(5) ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: َفَرًجا اْلُؼْر نِ  فِل  َيةٍ 

ـ َحاتِؿ أبل َواْبـ اْلُؿـْذر اْبـ َوأخرج  ن داس ْبـ ٌنداهلل ٌَ  َقدْقل فِدل ڤ ٌَ

 الدددكقا فِددل كددرب كددؾ  ددـ يـجقددف: )قددالس ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: اهلل

 .(2)(وأخرة

  اآلية هذه  ػسقر طـد $ الؼرص ي وقال ۞

ؿَ  َقاَل ) ـُ  رُ ٌُ ْثَؿانَ  ْب َدفِل   ٌُ ـْ : الص  ـْدَ  َفَقِؼُػ  اهللَ  َيت ِؼ  َوَ   َوَيْجَتـُِب  سُحُدوِدهِ  ٌِ

ـَ  ُيْخِرْجفُ  سَ َعاِ َقفُ  ـَ  اْلَحاَلِلس إَِلك اْلَحَرامِ   ِ قِؼ  َو ِ َعةِ  إَِلك الض         .(6) (الس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(269/ 8) كثقر ابن تػسقر (5)

 .(296-293/ 8) بالؿلثور التػسقر يف الؿـثور الدر (2)

 .(260/ 28) الؼرصبي تػسقر (6)
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: أي ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ :اهلل قدددقل يف $ الشدددقكاين وقدددال

ـْ  َوَيْرُزْقفُ  َٓ  بَِنالِفِ  َيْخُطرُ  َٓ  َوْجفٍ   ِ  . (5)( حسابف يف َيُؽقن َو

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿: وقال اهلل تعالك

 .[556هوَ:]﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

   $ طاشور ابن الؿػسر قال ۞

ُكقنُ ) ـِ  َكَفداُهؿْ  َأنْ  َفَنْعددَ .. .َواْلُؿَقاَفَؼدةُ  اْلَؿْقدُؾ : الر  د ْغَقدانِ  ٌَ ـِ  َكَفداُهؿْ  الط  د ٌَ 

ـَ  ت َؼاُرِب ال ـَ   ِ ـِ  َوُيِزل قُهؿْ  ُيِضؾ قُهؿْ  لَِ ال   :اْلُؿْشِركِق ْواَلمِ  ٌَ َيدةُ  َوَهدِذهِ ... اإْلِ ْٔ  ا

َؼةِ  اْلَػَسادِ  َذَرالِعِ  َود   فِل َأْ ٌؾ    .(2)(اْلَؿْظـُقَكةِ  َأوِ  اْلُؿَحؼ 

   اآلية هذه يف  $ السعدي اإلمام وقال  ۞

 وآكضدؿام الؿقدؾ بالركقنس والؿراد سًالؿ كؾ إلك الركقن  ـ التحذير

 كدان وإذا .الظؾدؿ  دـ ٌؾقدف هدق بؿدا والرضدا ذلؽس ٌؾك و قافؼتف بظؾؿف إلقف

 !!  بلكػسفؿ! الظؾؿة حال فؽقػ الظؾؿةس إلك الركقن يف القٌقد هذا

         .(6)الظؾؿ  ـ العافقة اهلل كسلل

   اآلية هذه  ػسقر طـد $ األلوسي الؿػسر وقال ۞

.. .الؼدددرة  ددع ٌؾددقفؿ التغققددر وتددرك سداهـتفؿُ دد حقـ ددذٍ  لـفددلا ويشددؿؾ)

 وكحدق لفدؿ الؼقدام وكدذا سىدرٌل داع غقدر  دـ و جالستفؿ سذكرهؿ وتعظقؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(189/ 3) لؾشوكاين الؼدير فتح (5)

 .(278 -277/ 21) والتـوير التحرير (2)

 .(592: ص) السعدي تػسقر (6)
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 ...الظؾؿ ٌؾك الـفل و دار سذلؽ

 وجد  ـ إلك الجؿؾة يف الؿقؾ حال كان إذا  الؿػسرين أكثر قال ولؼد ۞

 إلدك يؿقدؾ بؿدـ ًـدؽ ؿداف الـدار الـداس  سداس إلدك اإلفضدا  يف  ا ًؾؿ  ـف

 سو ـدداد تفؿ  صدداحنتفؿ ٌؾددك ويتفالددؽ سالؿقددؾ كددؾ الظؾددؿ يف الراوددخقـ

 يف والخقدؾ الرجدؾ ويسدتـفض سٌؾقفؿ السرور إدخال يف وقالنف قؾنف ويتعب

 ويؿدد سغقفؿ يف لفؿ والؿشاركة سبزيفؿ بالتزيل وينتفج سإلقفؿ الؿـافع جؾب

 الؼطدقف  دـ أوتقا بؿا ويغنطفؿ سةالػاكق الدكقا زهرة  ـ بف  تعقا  ا إلك ٌقـف

 يعدد أن ويـنغدل سهـالؽ  ا  ـتفك ٌؾك ذاهاًل  سذلؽ حؼقؼة ٌـ غافاًل  سالداكقة

 رجداًل  أن روي  دا ٌؾدك بـا ً  إلقفؿ الراكـقـ  ـ ٓ ًؾؿقا الذيـ  ـ ذلؽ  ثؾ

  دـفؿ أكدتس ٓ: لدف فؼال أٌقااهؿ  ـ أٌد ففؾ لؾظؾؿة أخقط إين: لسػقان قال

 يؾحددة أحؿددد أبددا الؿقفددؼ أن ويحؽددك...أٌددقااهؿ  ددـ بددرةاإل ينقعددؽ والددذي

 لدف ققدؾ أفداق فؾؿدا ٌؾقدف فغشدل أيدة هدذه فؼدرأ اإل ام خؾػ  ؾك العناول

          .(5) (الظالؿ فؽقػ ًؾؿ  ـ إلك ركـ فقؿـ هذا: فؼال

ذذال ى اهلل قذذول  ػسذذقر يف $ الؼرص ذذي الؿػسذذر وقذذال ۞ ع   ڱ﴿)    

َتِِفؿْ  سَوُ َصدددداَحَنتِِفؿْ  ستِِفؿْ بُِؿَخدددداَلطَ . ُتْحددددِرَقُؽؿْ  أْي  ﴾ڱ َٕ َؾددددك َوُ َؿددددا ٌَ 

  .(2) (أ قرهؿ يف و قافؼتفؿ سأغَراِضِفؿْ 

 كددؾ ينتعددد أن الـددار ٌددذاب  ددـ يـجددق أن أراد و سددؾؿة  سددؾؿ كددؾ فعؾددك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(233-234/ 21) الؿعاين روح (5)

 .(208/ 9) الؼرصبي تػسقر (2)
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 الؿسدؾؿ إلخدراج تسدعك فناهدا الـصدراكقة القفقديدة الؿـظؿات هذه ٌـ النعد

 كدقلـ أىدقك) بدذلؽ رح د كؿدا  دروودة  داكرة خطقدرة بلودالقب ديـف  ـ

 هدذه بدف تؼدقم الدذي الدور ٌـ الؿجتؿع  جؾة  ع  قوع حقار يف كؿا( ياكؼ

  :يؾل  ا الحقار ذلؽ يف جا  و ؿاس الؿـظؿات

 خاصذة إفريؼقذا يف الخقرية الغربقة الؿـظؿات به  ؼوم الذي الدور ما  سمال

 طامة؟ بصػة واإلسالمي العربي والعالم

 تحدت تعؿدؾ كـسقة  ـظؿات حؼقؼتفا يف هل]  بؼوله كولن أشوك أجاب

 ديدـفؿ ٌدـ إبعدادهؿ أو الؿسدؾؿقـ تـصدقر ٌؿؾفدا جدقهر لؽدـ إكساينس غطا 

  .و تـقٌة  درووة بلوالقب

 : اتجدداهقـ يف تعؿددؾ الؽـسددقة فالؿـظؿددات الؿسددؾؿقن أ ددا  اأيًضذذ وقذذال

 ٌؾك تؼقم الؿسؾؿقـ تـصقر وأوالقب. .ديـفؿ ٌـ إبعادهؿ أو تـصقرهؿس إ ا

 [.والؿرحؾقة والتدرج بالرتغق

س العدالؿل الؽـالس  جؾس ٌام أ قـ  ـ  ادرة ٕاها  فؿة ىفادة وهذه

 العدالؿ يف الؿـظؿدات هدذه ٌؾك يؼقم الذي هق( العالؿل الؽـالس  جؾس)و

 .ٌـفا تغػؾ فالس ققؿتفا لفا ىفادة ففذهس وأٌؿالفا أ قالفا ويرٌك

 العدددد جتؿددعالؿ  جؾددة) يف  قجددقد( كددقلـ أىددقك)  ددع الحددقار وهددذا 

 الؼالدؾ هلل والحؿددس اإلٌدالم ووودالؾ الؿقاقع ٌشرات تـاقؾتف وقد (0644

 .[22:البؼرة] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ كتابف يف
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َمرْن َأَعراَن َاالًِؿرا هَِباٍِرٍل » :قدال ملسو هيلع هللا ىلص الـندل أن ڤ ٌناس بـ ٌنداهلل وٌـ

ِة ا ِ  ا َفَؼْد َهرَِئ ِمْن ِذمَّ  . (5)«ِة َرُسولِهِ َوِذمَّ  ۵لَِقْدَحَض هَِباٍِِؾِه َحؼًّ

   يؾي ما(  اإلسالمقة الش ؽة ف اوى)  يف جاء ۞

) ال  م   الدنالد بعدض يف فدروع لفدا والتدل )....(  ـظؿة يف رأيؽؿ  ا]   )السُّ

 الطعددام تؼدددم أاهددا بدددٌقى الؿـظؿددة هددذه وتعؿددؾ بؾددديس بقددـفؿ  ددـ العربقددة

 هذه  ع ونالتعا ففؾ... الؽـسل لؾؿجؾس تابعة أاها  ع ذلؽ وكحق والؾناس

 ففـداك الدرد ودرٌة أرجدق حداللس  ـفدا الؿلخقذ الؿال وهؾ حاللس الؿـظؿة

 أخدريـس ٌقدقن يف ويزيـفدا لفا ويدٌق الؿـظؿة هبذه يغرت  ـ الؿسؾؿقـ  ـ

 د[الديـ! ٌـ ٕدافع كؿسؾؿ دوري و ا

ى] ْ و   :[الػ 

  بعد أما وصح ه، آله وطؾى اهلل رسول طؾى والسالم والصالة هلل )الحؿد

  دددد هدددق التـصدددقرية لؾؿـظؿدددات الدددرلقس الفددددف أن الؿعؾدددقم ؿدددـف

 أ دحاهبا حرففدا قدد التدل الؿسدقحقة بالدياكة وربطفؿ ديـفؿس ٌـ الؿسؾؿقـ

 و دـ سملسو هيلع هللا ىلص  حؿدد بعثدة  ـذ هبا العؿؾ كسخ قد والتل بعقدس ز ـ  ـذ وبدلقها

 بدرا ج دٌدؿ يف بدارز بدور تؼقم التل)....(   ـظؿة التـصقرية الؿـظؿات أبرز

 إلك دٌت والتل والـسا  لؾشناب آوتثؿارية الؿشروٌات وتؿقيؾ تـصقرال

 .اإلغا ة يف لؾؿساهؿة الدوٓرات  اليقـ جؿع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحقح الجدامع: وصححه االباين يف ، (7031والحاكم )، (1944ط )س اين يف ااوطرواه ال (5)

 .(2010)الصحقحة: و، (2/ 6048)
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 الـداس قندقل لجؾدب التـصدقرية الؿـظؿدات تستخد فا التل الطرق و ـ

 واإلكػداق إ دراضس  دـ لؾققايدة والسدعل الؿرضدكس وٌالج إيتامس كػالة

 يف اددف التدل إودالقب  دـ ذلدؽ وغقدر فس شداريع وتؿقيدؾ التعؾقؿس ٌؾك

 الؿـظؿددة فددنن وٌؾقددف.. .ولغتددف وتعالقؿددف اإلوددالم  حاربددة إلددك أ رهددا بددايـ

 ٌؾدك يعقـفدا أن يؿؽدـ ىدل  بدلي وإ ددادها  عفدا الؿعا ؾدة تحرم الؿذكقرة

 ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿: تعالك اهلل قال  فؿتفاس يف الـجاح

 بدذلؽ تتق دؾ دا دت  ا  ـفا الؿال أخذ ويحرم س[2:الؿائدة] ﴾ی ی ی

 ٌددـ و دددهؿ  ـفدداس الـدداس تحددذير حقـ ددذٍ  ويجددب أهددداففاس تحؼقددؼ إلددك

 أن ويجدب وققؿدفس ديـدف ٌؾك اغققرً  يؽقن أن يجب الؿسؾؿ وإن ... عاوكتفا

                        .(5) ( أٌؾؿ واهلل الؿستطقر والشر العظقؿ الخطر لفذا يـتنف

كرها يف إٌددداد الؼاد ددة إن ىددا  اهلل وبؼقددت فتدداوى يف هددذا الندداب وددـذ

 تعالك.

 

NNO PMM 

 

                 

                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3607/ 2) اإلسالمقة الشبؽة فتاوى (5)
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  اإلسالمٔ٘ الدعْٗ سلسل٘

 اليصساىٔ٘ الَْٔدٓ٘ امليظنات خطس بٔاٌ

 [10 ]العدد

 األدل٘ ّالفتاّى الصسعٔ٘  

 يف التحرٓس مً العنل مع امليظنات الَْٔدٓ٘ اليصساىٔ٘

الم ٌؾك روقل اهلل وٌؾك  لف و حنف و ـ تنعف ة والس  الالحؿد هلل والص  

   .بنحسان

 :ّبعد 

ذه تتؿة لؿا ونؼ  دـ بقدان إدلدة والػتداوى الشدرٌقة يف التحدذير  دـ دفف

 :  ع الؿـظؿات القدفقدية الـصراكقة ؾدالعؿ

   $قال اإلمام ابن الؼقم  ۞

دؾ ٓ الؿؼا دد كاكدت ]لؿا  إلقفدا ْػِضدلتُ  وُيدُرق بلودناب إٓ إلقفدا ُيتق  

مَ  فدنذا...هبدا ُ ْعتد ة لفدا تابعدةً  وأودناهبا يرقفدا كاكت   ىدقً ا تعدالك الدرب   َحدر 

 لتحريؿدفس تحؼقًؼدا : ـفدا ويؿـدع يحر فدا فنكدف إلقدف ُتْػِضل وووالؾ يرق ولف

 إلقدف الُؿْػِضدقة والدذرالع القودالؾ أباح ولق ِحَؿاهس يؼرب أن و ـًعا لفس وتثنقًتا

 تدلبك وٌؾؿدف تعدالك وحؽؿتف. بف لؾـػقس وإغرا ً  حريؿسلؾت كؼًضا ذلؽ لؽان

ـْ .... اإلبا س كؾ ذلؽ  تعدالك اهلل أن ٌؾدؿ و قاردها الشريعة  صادر ؾتل    وَ 

 ٌـفدداس واهددك حر  فددا بددلن الؿحددارم إلددك الُؿْػِضددقة الددذرالع وددد   قددد وروددقلف
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    .(5) الشل  [ إلك ويريًؼا ووقؾة كان  ا والذريعةُ 

   ( ما يؾي اإلسالمقة الش ؽة اوىوجاء يف )ف  ۞

 وإغدالق حصاره ٌؾك تؼقم اإلوال قة الشريعة يف والػساد الؿـؽر ]فؿحاربة

 بدؾ والؿـؽدرس الشر بتحريؿ اإلوالم يؽتػ لؿ ولفذا ونقؾس بؽؾ دوكف إبقاب

 ىدلن يف الػؼفقدة الؼقاٌدد  ـ فنن ولفذا ٌؾقفس يساٌد أو إلقفس يمدي  ا كؾ حرم

 أو واجدب تدرك إلدك بدف تقودؾ  نداح كؾ: )تؼقل التل لؼاٌدةا والحرام الحالل

      .(2) [( حرام ففق حرام إلك أدى  ا: ) خر بؾػظ أو س( حرم ففق  حرمس فعؾ

   ( ما يؾي اإلسالمقة الش ؽة ا يف )ف اوىوجاء أيًض  ۞

 -الؿـصرين مع ال عاون يحل ال -] 

) ال  ذذم   الددقؿـ يف هـددا ٌددايش  سددقحل أجـنددل ىدداب ٌؾددك تعرفددت   )السُّ

  ٌربقدددة تددددريس  دددـفج يعؿدددؾ أن ويرغدددب سبالعربقدددة حددددثالت   ويسدددتطقع

 الدذي و دديؼلس  دديؼل يريدؼ ٌـ ٌؾقف تعرفت وقد سالقؿـقة الؾفجة ٌؾك

 ولؽدـ التـصدقر إلدك يددٌق إجـندل الشداب هدذا أن أخد ين قدد ٌؾقف ٌرفـل

 اإلودالم ٌدـ اكحرفدقا قدد يدراهؿ  ؿدـ الدديـ ضدعاف ويدٌق سوري بشؽؾ

  كتابددايت أٌطقددف أن يجددقز هددؾ: هددق السددمال الؿفددؿ تدددريجل بشددؽؾ ؽددـول

  !التـصددقر إلددك يدددٌق أكددف ٌؾؿددت قددد وأكددا سالعربقددة إجاكددب يعؾددؿ حتددك

 أن أخشك ولؽـل العربقة تعؾؿ يف واٌداؿ إذا إ ؿ أو ٌؾل ضرر هذا يف وهؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(335/ 4) مشفور ت العالؿقن رب عن عقنالؿوق إعالم (5)

 .(25126/ 21) اإلسالمقة الشبؽة فتاوى (2)
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 !التـصقر يف لؾعربقة تعؾؿفؿ يستغؾقا

 .اخقرً  اهلل وجزاكؿ إفاديت أرجق                      

ى] ْ ذذو    لددف وٌؾددك اهلل روددقل ٌؾددك والسددالم والصددالة هلل الحؿددد  [الػ 

  بعد أما و حنفس

  ددـ اإليؿددان ضددعاف تـصددقر ٌؾددك يعؿددؾ صددراينالـ   هددذا أن ًــددت فددنن

  كجاحدددفس ٌؾدددك عقـدددفيُ  بؿدددا وإ دددداده  سددداٌدتف ٌؾقدددؽ فقحدددرم سدددؾؿقـسالؿُ 

 .[2: الؿائدة] ﴾ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿: تعالك قال

 وكدذلؽ الؿريدبس كشايف ٌـ الدولة يف الؿسمولقـ إبال  ٌؾقؽ جبوي

  بدداهللس وتخددقيػفؿ  عاوكتددف ٌددـ و دددهؿ  ـددفس الـدداس تحددذير ٌؾقددؽ يجددب

 كددقاقض  ددـ كدداقض يف وقددع فؼددد يعؾددؿس وهددق التـصددقر ٌؾددك يعاوكددف ـَ دد فددنن

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ :تعددالك اهلل قددال فؼددد...اإلوددالم

 .(5)أٌؾؿ واهلل  .[[15: الؿائدة]﴾ڤ ٹ

 ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿ تعددددددالك اهلل قددددددالو

   .[2:الؿائدة] ﴾ی

   اآلية هذه  ػسقر يف $ كثقر ابن الؿػسر اإلمام قال ۞

ـِ  ٌندداَده رّبـددا )َيـَْفددك دد َؾددك الت ـَاُ ددرِ  ٌَ َؾددك َوالت َعدداُونِ  ساْلَنايِددؾِ  ٌَ  اْلَؿددآ ِؿِ  ٌَ

 .(2)(َواْلَؿَحاِرمِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2725/ 9) اإلسالمقة الشبؽة فتاوى (5)

 .(20/ 5) كثقر ابن تػسقر (2)
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  :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل روقل توؿع: قال ڤ الصديؼ بؽر أبل وٌـ

َٓ ُيَغّقُروَكهُ » ُفم ا  هِِعؼاهِهِ  ،إّن الـَّاَس إِذا َرأُوا الؿـَْؽَر َو َل َأن َيُعؿَّ َُ  .(5)« أْو

   $ الشقخ آل حسن بن الرحؿن ط د بن الؾطقف ط د اإلمام قال ۞

 زوال إلدك رالدعسوذَ  ووودالؾ أودنابس  دـفؿ يحصدؾ الـداس  ـ ]وكثقر 

 .والـؼؿ خطالس وحؾقل الـعؿ:

 ففذه ... اإلوالم كصرة وترك...  والتقحقد اإلوالم بـعؿة التفاون  مـفا

  الـعؿةس واكتؼال الـؼؿةس وحؾقل العؼقبةس كزول ٌؾك وٌال ات أوناب

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ وئۇئۇئ﴿: تعالك قال

.. .إولك الحال ٌؾك لقست وبالدكؿ. [53: آية اإلسراء سورة] ﴾ی ىئ

 لقس  ـ تعالك اهلل م  ذَ  وقد ... بؾده وأهؾ كػسفس يف ذلؽ يعرف والعاقؾ

  السػفا س أيدي ٌؾك ويلخذون إرضس يف الػساد ٌـ يـفقن بؼقة فقفؿ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې  ۉ﴿: تعالك فؼال

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

[553: آية هوَ سورة] ﴾ی
 (2). 

   $ باز بن العزيز ط د اإلمام وقال ۞

 النحدددقث لؽتابدددة لؾتػدددر  وحؿاتدددف اإلودددالم دٌددداة كٌؾددد التلكقدددد  دددع)

  ٌؾدددك والدددردّ  اإلودددالمس إلدددك ٌقةوالدددد   الـافعدددةس والؿؼدددآت والـشدددرات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،3241الؿشدددؽاة )يف  وصدددححه االبددداين(، 4003)وابدددن ماجددده (، 2/263)رواه أحؿدددد  (5)

 .(2364( ، الصحقحة )38 - 34تخريج الؿختارة )و

 .(285-281/ 24) السـقة الدرر(2)
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  إٌدددا  إن حقددث زيػددف وتنقددقـ ٌددقارهس وكشددػ الثؼددايفس الغددزو أ ددـاف

 الؿختؾػدددة الؿـظؿدددات وأوجددددوا وقددددرااؿس إ ؽاكدددااؿ كافدددة دواجـ ددد قدددد

 تػـقد  ـ بد فال ٌؾقفؿس والتؾنقس الؿسؾؿقـ كٌؾ سلؾد   الؿتـقٌة والقوالؾ

   .(5) (وكشػفا الشنفات هذه

    يؾي ما ( اإلسالمقة الش ؽة ف اوى) يف وجاء ۞

 والؿاوددقكقة القفقديددة الؿـظؿددات فقددف رتتسددت   الددذي العصددر هددذا ويف)

 الحدارس وغػؾدة الرققدب  ـ غقنة ويف حؼالؼفاس وأًفرت أوؿا ها وأخػت

 خا ة الصاٌدة وأجقالفؿ الؿسؾؿقـ  ستفدفة لػؽريا الغزو ووالؾ كثرت

 أ درت فؼدد إوػ و ع لذلؽس يـتنفقا أن ٌؾقفؿ فقجب ٌؼقداؿس  ؿقؿ يف

   .(2) (الـػقس ضعاف ٌؾك القوالؾ هذه

  يؾي  اإلسالمقة( ما الش ؽة وجاء يف ) ف اوى ۞

 الؿـؽدر ٌؾدك اإلٌاكة  ـ فقف لؿا يجقز ٓ ذكراا التل الؾجـة يف ]فعؿؾؽ

  ذلددؽ ٌؾددك الؿرتتددب لؾؿـؽددر  ناىددرتؽ وٌدددم وجددقدهس تقسددقر يف والسددعل

 ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿: قدال تعالك اهلل ٕن اإل ؿ  ـ برا تؽ يعـل ٓ

          (6) [[2: الؿائدة] ﴾ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ

وبؼددل يف هددذا الؿقضددقع أدلددة وفتدداوى ىددرٌقة وددـذكرها إن ىددا  اهلل يف 

 .إٌداد الؼاد ة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(588/ 2) باز ابن فتاوى مجؿوع (5)

 .(2194/ 6) اإلسالمقة الشبؽة فتاوى (2)

 .(21335/ 21)اإلسالمقة  الشبؽة فتاوى (6)
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  اإلسالمٔ٘ الدعْٗ سلسل٘

 اليصساىٔ٘ الَْٔدٓ٘ امليظنات خطس بٔاٌ

 [19 ]العدد

 األدل٘ ّالفتاّى الصسعٔ٘  

 يف التحرٓس مً العنل مع امليظنات الَْٔدٓ٘ اليصساىٔ٘

الحؿد هلل والصالة والسالم ٌؾك روقل اهلل وٌؾدك  لدف و دحنف وأتناٌدف 

   .بنحسان

  ّبعد:

 ذه الؿـظؿددات م يف إٌددداد السددابؼة بقددان الفدددف الحؼقؼددل لفددفؼددد تؼددد  

 :  كؿا جا  يف حقار  ع )أىقك كقلـ ( وفقف  ا كصف

 خاصة إفريؼقا يف الخقرية الغربقة الؿـظؿات به  ؼوم الذي ورالد   ما  ]سمال

 طامة؟ بصػة واإلسالمي العربي والعالم

 تحدت تعؿدؾ كـسقة  ـظؿات حؼقؼتفا يف هل]  بؼوله كولن أشوك أجاب

 ديدـفؿ ٌدـ إبعدادهؿ أو الؿسدؾؿقـ قرتـصد ٌؿؾفدا جدقهر لؽدـ إكساينس غطا 

  .و تـقٌة  درووة بلوالقب

 : اتجدداهقـ يف تعؿددؾ الؽـسددقة فالؿـظؿددات الؿسددؾؿقن أ ددا  اأيًضذذ وقذذال

 تؼدقم الؿسدؾؿقـ تـصدقر وأودالقب ...ديدـفؿ ٌدـ إبعدادهؿ أو تـصدقرهؿس إ ا

 [.والؿرحؾقة والتدرج الرتغقب ٌؾك
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العدالؿل  الؽـدالس ؾدس ج ٌام أ قـ  ـ  ادرة ٕاها  فؿة ىفادة وهذه

 يف الؿـظؿدات هدذه ٌؾك يؼقم الذي هق( العالؿل الؽـالس  جؾس)وس وابؼا

 .ٌـفا تغػؾ فالس ققؿتفا لفا ىفادة ففذهس وأٌؿالفا أ قالفا ويرٌك العالؿ

 العدددد الؿجتؿددع  جؾددة) يف  قجددقد( كددقلـ أىددقك)  ددع الحددقار وهددذا 

 الؼالدؾ هلل والحؿدد ساإلٌدالم ووودالؾ الؿقاقع ٌشرات تـاقؾتف وقد (0644

  .[22:البؼرة] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿ :كتابف يف

 سٓ يجقز لؾؿسؾؿ والؿسؾؿة أن يعؿؾ  ع هذه الؿـظؿدات الؿداكرة  فؾفذا

وٓ يجددقز أن يحؿددؾ بضدداٌتفؿ يف  ساأو بقًتدد وٓ يجددقز أن يددمجر لفددؿ ٌؿددارةً 

ٕن هدذا كؾدف  :وٓ يجقز أن يساٌدهؿ بلي كقع  ـ أكقاع الؿسداٌدة سوقارتف

 التعاون ٌؾك اإل ؿ والعدوان. ـ 

  ( ما يؾي اإلسالمقة الش ؽة جاء يف )ف اوى ۞

 بدلي العؿدؾ هدذا  ثؾ يف ا ساٌدً  ايرفً  يؽقن أٓ الؿسؾؿ يف إ ؾ ]وإن

: تعدالك اهلل قدال وقدد هدذهس بنٌاكتدف ا  ًؿد كدان وإٓ الؿسداٌدةس أكدقاع  ـ كقع

[2:الؿائدة]﴾ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿
 (5). 

   ( ما يؾي الدائؿة الؾجـة ف اوىوجاء يف ) ۞

  ددـ هددذا ٕن  حددرم: يف يسددتعؿؾف  ددـ ٌؾددك الؿحددؾ يددمجر أن يجددقز )ٓ

 ۈئ ۆئ ۆئ﴿: تعدالك بؼقلدف ٌـف اهلل اهك وقد والعدوانس اإل ؿ ٌؾك التعاون

 هددذا لغقددر يسددتلجره  ددـ تجدددوا حتددك :بالصدد  وٌؾددقؽؿ س﴾ېئېئ ۈئ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(25577/ 21) اإلسالمقة الشبؽة فتاوى (5)
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 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: ودنحاكف اهلل لؼدقل بالخقر: وأبشروا الغرض
 كنقـدا ٌؾدك اهلل و دؾك التقفقؼس وباهللس  [6، 2الطالق: ] ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ

         .ووؾؿ و حنف و لف  حؿد

 واإلفتا  العؾؿقة لؾنحقث الدالؿة الؾجـة

 .. . ٌػقػددل الددرزاق ٌنددد.. . غددديان بددـ اهلل ٌنددد.. . قعددقد بددـ اهلل ٌنددد

 (5)باز بـ اهلل ٌند بـ العزيز ٌند

  ( ما يؾي اإلسالمقة ش ؽةال وجاء يف )ف اوى ۞

 وقسدتخد ف العؿدؾ هدذا  داحب أن يعؾدؿ وهدق  اس لعؿؾ اوتمجر ) ـ

 أحؽدام لفدا القودالؾ ٕن العؿؾس هبذا يؼقم أن لف يجقز ٓ فنكف اهللس حرم فقؿا

  ساقطًعدد  حر ددة تؽددقن و عصددقة  حددرم إلددك  ق ددؾة ووددقؾة فؽددؾ سالؿؼا ددد

 ﴾ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ﴿:يؼدقل وٌدال جؾ واهلل

         .(2) أٌؾؿ ( تعالك واهلل .[2 :الؿائدة]

وأن يحدرص ٌؾدك  سفالقاجب ٌؾك كؾ  سؾؿ و سدؾؿة أن يدرتك الحدرام

 وإٌؿال الؿناحة كثقرة بحؿد اهلل  سالعؿؾ الطقب الؿناح

   الدائؿة( ما يؾي الؾجـة وقد جاء يف )ف اوى ۞

 لدف اهلل جعدؾ اهلل اتؼدك و دـ سكثقدرة اإلودالم يف والعؿدؾ الؽسدب )يرق

 ڱ ڱ﴿: وتعدالك ودنحاكف قدال كؿدا يحتسبس ٓ حقث  ـ ورزقف ارًج  خ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(443-444/ 24) الدائؿة الؾجـة فتاوى (5)

 .(25660/ 21) اإلسالمقة الشبؽة فتاوى (2)
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 تتؼدل أن فعؾقؽس [6، 2الطالق: ] ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

  الددذي ففددق وٌدددهس وتعددالك وددنحاكف لددؽ يحؼددؼ اهلل أباحددف فقؿددا وتعؿددؾ اهلل

  و لدددف  حؿدددد كنقـدددا ٌؾدددك اهلل و دددؾك التقفقدددؼس وبددداهلل.الؿقعددداد يخؾدددػ ٓ

 .ووؾؿ و حنف

 واإلفتا  العؾؿقة لؾنحقث لدالؿةا الؾجـة

 .. .ٌػقػددل الددرزاق ٌنددد.. .غددديان بددـ اهلل ٌنددد.. .قعددقد بددـ اهلل ٌنددد

 .(5)باز بـ اهلل ٌند بـ العزيز ٌند

   بؿصر ( ما يؾي ال حوث مجؿع - الوسقط وجاء يف )ال ػسقر ۞

 :الظلن٘ معاّى٘ عً ] اليَٕ

 احدددتج: [52الؼصررر : ] ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ 

 فدال: ٌطدا  وخدد تفؿ...قال الظؾؿدة  عاوكدة  ـدع ٌؾك أية هبذه ؿالعؾ أهؾ

  دـ ىدقً ا فعدؾ وإن يصدحنفس وٓ لدفس يؽتدب وٓس ًالؿدا يعقـ أن ٕحد يحؾ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿: تعددالك قددال لؾظددالؿقـس ا عقـًدد كددان ذلددؽ

  قجنددا  عفددؿ العؿددؾ أو الظؾؿددة إلددك الركددقن كددان فددنذاس [556هرروَ: ] ﴾ڱ

 اكغؿسدقا  دـ حدال يؽدقن فؿداذاس وكداره لعؼابف ضا عر   ووخطفس اهلل لغضب

 أن ىدؽ ٓ ...وأٌاكقهؿ ًؾؿفؿ يف وىاركقهؿس و  ا فؿ ىرورهؿ يف  عفؿ

 .(2)أٌظؿ[ وٌذاهبؿ أىد ٌؼاهبؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(188/ 11) الدائؿة الؾجـة فتاوى (5)

 .(2732/ 7) بؿصر البحوث الصادر عن مجؿع – الوسقط التػسقر(2)
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   بؿصر ( ما يؾي ال حوث مجؿع - الوسقط وجاء يف )ال ػسقر ۞

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :]قدددال اهلل تعدددالك 

 .[556هوَ: ] ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .. فعؾدك. عفؿ والتعاون الظالؿقـ إلك الؿقؾ ٌـ كاهقة أية هذه جا ت

  ىددؽ .. وٓ.الؿسددؾؿقـ وإلخقاكددف ولديـددف هلل وٓؤه يؽددقن أن  سددؾؿ كددؾ

  ساهلل ٌؾددك يعتؿدددوا أن ٌؾددقفؿ َأن   التحددذيرس هددذا  ددـ دركقنُيدد الؿسددؾؿقـ أن

 آة ددق يحددذروا نأو اسبعًضدد بعضددف يشددد الؿر ددقص كالنـقددان يؽقكددقا وأن

  ٌؾؿددقا فؼددد إلددقفؿس بالـسددنة يددقيتفؿ ووددق  خنددثفؿ يدددركقا وَأن الظددالؿقـس

 د ا كدا اودتـزفقا فؼدد الزالػدةس و دداقتفؿ الؿسدتعؿريـس لدمم  دـ قاوقـاه  ا

   .(5)[وَأخالقـا ديــا إلك وأواُ وا وَأ قالـاس

   يؾي الؽ ائر( ما اق راف طن وجاء يف ك اب )الزواجر ۞

ـُ  َوِعقدُ  ]َقاَل  ُقـَُؽؿْ  َتْؿَؾ قا َٓ : اْلُؿَسق ِب  ْب ٌْ ـْ  َأ دَقانِ   ِد ٌْ َؾَؿدةِ  َأ ٓ   الظ   بِنِْكَؽدارٍ  إ

ـْ  َؿاُلُؽؿْ  َتْحَنطَ  لَِ ال   :ُقُؾقبُِؽؿْ   ِ ٌْ الَِحةُ  َأ َ ْشِؼل   َ ْؽُحقٌل  َوَقاَل . الص   ُيـَداِدي: الد 

ـَ : اْلِؼَقاَ ةِ  َيْقمَ  ُ ـَادٍ  َؾَؿةُ  َأْي َقاُكُفؿْ  الظ  ٌْ  َبدَرى َأوْ  َدَواةً  َلُفؿْ  َحن رَ  َأَحدٌ  َيْنَؼك َفَؿا !َوَأ

ٓ   َذلَِؽ  َفْقَق  َفَؿا َقَؾًؿا َلُفؿْ  ـْ  َتاُبقٍت  فِل َفُقْجَؿُعقنَ  َ َعُفؿْ  َحَضرَ  إ  َفُقْؾَؼدْقنَ  َكارٍ   ِ

 .(2) َجَفـ َؿ [ فِل

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(161-162/ 4)بؿصر  البحوث الصادر عن مجؿع – الوسقط التػسقر (5)

 .(101/ 1) الؽبائر اقرتاف عن الزواجر (2)
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  اإلسالمٔ٘ الدعْٗ سلسل٘

 اليصساىٔ٘ الَْٔدٓ٘ امليظنات خطس بٔاٌ

 [11 عدد]ال

  بٔاٌ خطس امليظنات الَْٔدٓ٘ اليصساىٔ٘

 ّالفتاّى الصسعٔ٘ ]األدل٘  

       [يف التحرٓس مً العنل مع امليظنات الَْٔدٓ٘ اليصساىٔ٘

 
   ما يؾي اإلسالمقة ( الش ؽة جاء يف )ف اوى ۞

  : [السَُّؤاُل] 

هذه وس  ـظؿة تابعة لالتحاد الدولل يف ألل الحاوب  قاكة يف فـل أكا]

 والطدرق بإدويدة الـسدؾ تحديدد إلدك والؿتدزوجقـ الشدناب تددٌق الؿـظؿة

 التثؼقدػ وإلدك النـداتس ختان  حاربة وإلك أ ـس اإلجفاض وإلك العؾؿقةس

  .اجـسق   الؿـؼقلة إ راض ضد والتقٌقة

 د .[فقؽؿ اهلل وبارك حرام! أم حالل و ؽسنل ٌؿؾل هؾ  هو سمالي

َْى]  :[الَفِت

 :بعد أ ا و حنفس  لف وٌؾك اهلل روقل ٌؾك والسالم الصالةو هلل الحؿد

 الحقاودقب:  دقاكة بؼسدؿ ولق الؿـظؿةس تؾؽ يف تعؿؾ أن لؽ يجقز فال

 تؽثقددر  ددـ الشددارع إلقددف دٌددا  ددا  حاربددة وهددق أٓ  حددرمس ٌؿؾفددا  جددال ٕن
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ََ َفنِكِّي ُمَؽاثٌِر هُِؽُم  » :ققلف يف الـسؾ ََ اْلَوُلو و َُ ُجوا اْلَو  س(5)«األَُمَم َيْوَ  اْلِؼَقاَمرةِ َتَزوَّ

 :(2)« ، َفنِكِّي ُأَهاِهي هُِؽُم اأْلَُمرَم َيرْوَ  اْلِؼَقاَمرةِ َتـَاَسُؾواَتـَاَكُحوا،  » : خر حديث ويف

  ذلدؽ وكحدق - لضدرورة إٓ حر تدف وإ دؾ اإلجفداضس إلدك وٕاها تددٌقا

 وإىداٌة ذيؾدةالر لـشدر تددٌق أاها إلك إضافةس أجؾف  ـ وتعؿؾ إلقف تدٌق  ؿا

س  فقفدا العؿدؾ يجدقز فدال سالجـسدل التثؼقدػ اودؿ تحت الـاس بقـ الػاحشة

  حددرم كسددب هددق فقفددا العؿددؾ  ددـ يؽسددب و ددا أ ددحاهباس  ددع التعدداون وٓ

 قدال وقدد ٌؾقدفس هدؿ  دا ٌؾك ٕول ؽ اإلٌاكة  ـ الحقاوقب و قاكة خنقثس

 .[2:الؿائدة] ﴾ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿: تعالك

  تحتسددبس ٓ حقددث  ددـ ويرزقددؽ اس خرًجدد لددؽ يجعددؾ تعددالك اهلل فدداتؼ

 الخنقدث الؿال وكسب الحرام تؼحؿ ٌؾك الؿضؿقن الرزق هؿ يحؿؾؽ وٓ

   .(6)﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: تعالك قال

وإذا كددان العؾؿددا  قددد أفتددقا بتحددريؿ العؿددؾ يف النـددقك الربقيددة ولددق كددان 

 ددـ  ٕن ذلددؽ: ا أو كحددق ذلددؽ ولددؿ يناىددر الربدداا أو حارًوددالشددخص وددالؼً 

تسدعك  فال ىؽ أن العؿؾ يف الؿـظؿدات التدل سالتعاون ٌؾك اإل ؿ والعدوان

   .واهلل الؿستعان .اإلخراج الؿسؾؿقـ  ـ ديـفؿ يعت  أىد وأفظع وأٌظؿ إ ؿً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، والحاكم 10/129) ( ، والط اين3541)الؽ ى  يف ي( ، والـسائ1030أخرجه أبو داود ) (5)

، وصححه (5/61الحؾقة ) يف( وأبو كعقم 4036ابن حبان )، و(7/82) ي( ، والبقفؼ1/276)

 .(2784االباين يف اإلرواء )

 .هالل (، مرساًل عن سعقد بن أبي275/ 6) «الؿصـف»أخرجه عبد الرزاق يف  (2)

 .(22609/ 21) اإلسالمقة الشبؽة فتاوى (6)
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   ما يؾي الدائؿة( الؾجـة يف )ف اوى جاء ۞ 

 يف يؼذوم ال أكذه مذع بالربذا، ي عامذل بـذك يف العؿذل لإلكسذان يجوز هل س  

 ربا؟ الؽؾي ال ـك دخل ولؽن ربوي، عؿلب ال ـك

 العؿؾ كان ولق بالرباس تعا ؾف بـؽ يف يعؿؾ أن لؿسؾؿ يجقز ٓ  الجواب

 الددذيـ لؿقًػقددف لتددقفقره ربددقي: غقددر النـددؽ يف الؿسددؾؿ ذلددؽ يتددقٓه الددذي

  الربقيددةس أٌؿددالفؿ ٌؾددك بددف ويسددتعقـقن يحتاجقكددف  ددا الربقيددات يف يعؿؾددقن

 .﴾ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿: تعالك قال وقد

 .. .ٌػقػددل الددرزاق ٌنددد.. .غددديان بددـ اهلل ٌنددد.. .قعددقد بددـ اهلل ٌنددد

 (5)باز بـ اهلل ٌند بـ العزيز ٌند

 ربويذذة ممسسذة يف العؿذل يجذوز هذذل   $وسذئل اإلمذام ابذن طثقؿذقن  ۞

 حارس؟ أو كسائق

  اودالؼً  اإلكسدان كدان ولدق الربقيدة بالؿموسدات العؿدؾ يجقز ٓ  فلجاب

   .(2)احارًو  أو

   ء يف )ف اوى الؾجـة الدائؿة( ما يؾيوجا ۞

 ٕن لفدا احارًود يؽدقن أن لؾؿسدؾؿ يجدقز ٓ بالربدا تتعا دؾ التل )النـقك

 ۆئ﴿ تعدالك بؼقلدف ٌـدف اهلل اهدك وقدد والعددوانس اإل ؿ ٌؾك التعاون  ـ هذا

    .(6)﴾ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(42/ 23 الدائؿة الؾجـة فتاوى (5)

 .جؿع محؿد الؿسـد( 402/ 1) إسالمقة فتاوى (2)

 .(402/ 1) إسالمقة فتاوى (6)
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 ٌؾددك واضددح دلقددؾ الؿـظؿددات هددذه يف والؿسددؾؿة الؿسددؾؿ وجددقد إن

 العا دة إضدرار يف يػؽدر ولدؿ سالؿدال لعاٌدة يف فؼدط ؽدرف إكف حقث التػريط

 .  الؿـظؿات هذه بسنب بالؿسؾؿقـ تؾحؼ التل

   $ باز ابن الـاصح اإلمام قال ولؼد ۞  

  سوالعددددوان اإل دددؿ ٌؾدددك إٌاكدددة فقفدددا التدددل القًقػدددة تددددع أن فعؾقدددؽ)

  .(5) ( والعدوان اإل ؿ ٌؾك إٌاكة فقفا لقس وؾقؿة وًقػة تؾتؿس وأن

ر َُد َتر نَلر َل إكَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل روقل قال فؼد وأبشر باهللأيفا الؿسؾؿ  و ؼ  اقئً َُ

  ۵  َّٓ   .(2) «مـهُ  لَل  قرَخ  وهُ  امَ  هِ هِ  ا ُ  َل لَ هدَّ  إ

   اهلل آل الشقخ حػظه اهلل العزيز بن ط د قال العالمة ط د ۞

 بددالطرق الؿددال جؿددع ٌؾددك ٓ يحؿؾددف حنددف لؾدددكقا الصددادق الؿددم ـ ]إن

 بركدة ففدق قدؾ وإن الطقدب الؽسدب أن يؼقـ ٌؾك ٕكف الحرام: وأكؾ الؿحر ة

 الؿحدؼ إلك فؿآلفا كثرت وإن الخنقثة الؿؽاوب وأن والؿستؼنؾس الحاضر يف

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿: تعددالك قددال وأخددرةس الدددكقا يف والعؼقبددة

َّٓ »: يؼدقل ملسو هيلع هللا ىلص وكنقـداس [500]الؿائدة:  ﴾ۀہ ۀ ڻ َٓ َيْؼَبرُل إِ قِّرٌب  ٍَ  إِنَّ ا َ 

قًِّبا، َوإِنَّ ا َ َأَمَر اْلُؿْمِمـِقَن هَِؿا َأَمَر هِِه اْلُؿْرَسِؾقنَ  رَػَر  ...ٍَ ُجرَل ُيطِقرُل السَّ ُثرمَّ َذَكرَر الرَّ

رَؿاءِ  َعَث َأْغَبَر، َيُؿردُّ َيَدْيرِه إَِلرى السَّ ُْ ، َوَمْطَعُؿرُه َحرَراٌ ، َوَمْبرَرُهُه  :َأ ، َيرا َربِّ َيرا َربِّ

 .(6)«َحَراٌ ، َوُغِذَي هِاْلَحَراِ ، َفَلكَّى ُيْسَتَجاُب لَِذلَِل؟ َحَراٌ ، َوَمْؾَبُسهُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(588/ 29) باز ابن فتاوى مجؿوع (5)

 .(1/754) «الصحقحة السؾسؾة» يف االباين وصححه(، 3/565) أحؿد رواه (2)

 .(2023مسؾم ) رواه (6)
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 ًؾدؿ ٌؾدك يعدقـ وٓ  عصقة ٌؾك يعقـ فال اهلل يتؼل  عا التف يف والؿسؾؿ

 الددكايا ع ٌـرف  ويتَ  تسقؾ   وإن الطقنة الؿؽاوب ىيتحر   ٌدوانس ٌؾك يعقـ وٓ

 وبدقـ بقـدف يحقل اهلل بؾؼا  يؼقـف ٌؾقفس سقطريُ  اهلل خقف كثرتس وإن والخنالث

 ودؿعت وإن أٌجندؽس  ظفره إلك كظرت إن  ـ اهلل ٌناد  ـ ترى كؿ الحرامس

 التؼدقى هدذا يدذهب و صدالحفا الددكقا  عدا الت يف ولؽـ أٌجنؽ... كال ف

 الحدرام فاودتحؾقا أكػسدفؿ لفدؿ ودقلت الـداس  دـ كدؿ ىدل ... كدان  ا كلكف

 هبددا يتؿسددؽ إبؾقسددقة ويالتوتددل وخددداع حقددؾ  ددـ وكددؿ بايؾددة... بتددلويالت

 الحدرامس والؿؽاودب بدالحرام يتسداهؾقن بداهللس والعقداذ ديدـفؿ فقذهب همٓ 

 .التؼقى لجاكب وإضعاف الؼؾبس لؼسقة ونب أاها يعؾؿقن و ا

 ا سدقطرً  اهلل خدقف كدان وٌالكقتدف... ـ وره يف اهلل اتؼك  ـ احؼ   والتؼل

 فؿفؿدا الؿحر دة إ دقال أ دا الـافعس الطقب الؿال يفؿف أحقالفس كؾ يف ٌؾقف

 يشدارك ٓ .اهلل  دـ الخدالػ الحدذر  ققػ  ـفا  ققػف فنن  ؽاونفا تـقٌت

  فؿدا ٌدـفؿ ينتعدد إ قرس يف اوااوكً  الحرامس يف تساهاًل   ـفؿ يرى أققام  ع

 الجدداهؾقنس بددف الؿغددرورونس ويغددرر يخدٌددف أن  ددـ بديـددف يربددل الحددالس كددان

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿: يؼدددقل واهلل النايدددؾس أهدددؾ لدددف ويدددزيـ

َلَقررْلتَِقنَّ َعَؾررى الـَّرراِس  »: الحددديث ويف س[21الـسرراء: ] ﴾ڦ ڦ ڦ

 .(5)« َزَماٌن، َٓ ُيَبالِي الَؿْرُء هَِؿا َأَخَذ الَؿاَل، َأِمْن َحالٍَل َأْ  ِمْن َحَرا ٍ 

 درهدؿ كدؾ ٌدـ ودالؾف اهلل أن يعؾدؿ أن يجدب إ دقر كدؾ حقال الؿسؾؿ إن

 كػسدف ولقحاودب ربدف العندد ولقتؼ حرامس  ـ أم اللح  ـ هذا هؾ ٌؾقفس دخؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1085البخاري ) رواه (5)



 اليصساىٔ٘ -بٔاٌ خطس امليظنات الَْٔدٓ٘  

 

024 

 

 ينددالقن ٓ أقددقام  صدداحنة  ددـ ولقحددذر ساهلل ٌؾددك قدو ددف يددقم سالحسدداب قنددؾ

 يسدخرون حدرامس هدذا: لفدؿ قال ؿَ لِ  يسخرون حرامس أم هل حالل بالؿؽاوبس

 الؿؽاوددب اتؼددقا: لفددؿ يؼددقل لؿددـ يسددتفزلقن يجددقزس ٓ هددذا: لفددؿ يؼددقل ؿَ لِدد

 وأكدت الحقاةس تعرف ٓ وأكت اكعزالس يف وأكت غػؾةس يف أكت :يؼقلقن الخنقثةس

 وٌالؿ ورالركاس ٌؾك  طؾع وٌال جؾ اهلل أن همٓ  يعؾؿ أ ا إحقالس تعرف ٓ

 .(5) [.[261]البؼرة:  ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ بلحقالـاس

ا كؼول وخ امً 

 فؼد جا ت أيدات ساحذروا يا أهؾ اإلوالم  ـ كقد القفقد والـصارى   

 الؼر كقة وإحاديث الـنقية بالتحذير  ـفؿ و ـ أوالقنفؿ ويرالؼفؿ.

ولددقعؾؿ القفددقد والـصددارى و ددـ تددنعفؿ و ددار  عفددؿ ضددد اإلوددالم 

والؿسددؾؿقـ: أن الؿسددؾؿقـ الؿددم ـقـ يؼػددقن بددقـ يدددي اهلل يف كددؾ  ددالة 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ﴿ :ويعاهدوكددف يف كددؾ ركعددة بدددؼقل 

 سغقدر اإلودالم اوٓ يريددون ديـًد سال يعنددون إٓ اهلل.ف[3 – 1الػاتحة: ] ﴾ٹ  

 .بنذن اهلل اا أبدً عفد الجؾقؾ والؿقثاق العظقؿ أبدً ولـ يتخؾ قا ٌـ هذا ال

   $قال اإلمام الؿجدد محؿد بن ط د الوهاب 

أكدؽ تعاهدد ربدؽ أن ٓ تشدرك بدف يف ٌنادتدف  : عـاه ﴾ ٿ  ٿ﴿ققلف: 

 أحدًا. اكتفك كال ف.

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   ڭ ﴿قال تعالك: 

ۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ             ۋ  ۋۅ  ۅٴۇ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( 29-7ص/ 88 )العدد اإلسالمقة البحوث مجؾة (5)
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 ڇ  چ  چ چ ﴿. أيةس وقال ونحاكف: [534 – 532األكعا : ] ﴾ۇئوئ

 . [6الؿائدة: ] ﴾ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇ

َِ  » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـنل  ْسراَلِ   ، َمْن َرِضَي هِرا ِ َرهًّرا، َوهِاإْلِ ًٓ رٍد َرُسرو يـًرا، َوهُِؿَحؿَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿س وقدال اهلل تعدالك: (5)«َوَجَبْت َلُه اْلَجـَّةُ 

 .[26األحزاب: ]﴾ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پپ

 وهبذا تـتفل هذه الـنذة الؿختصرة يف بقان ىرور و ؽالد أٌدا  اإلودالم

س ولؽـ ل هذه الؿـظؿات الؿػسدةا  ـ خالالتل ينثقاه -القفقد والـصارى-

 :ٕن اهلل يؼقل يف كتابف الؽريؿ :لـ يـالقا  ـالفؿ ولـ يحؼؼقا  ـاهؿ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ﴿

ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 [66 - 62التوهة: ] ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

أن يرزقـددا وإيدداهؿ الػؼددف يف و ؿقـسكسددلل اهلل أن يصددؾح أحددقال الؿسددؾ

 والثنات ٌؾك الحؼ حتك الؿؿات  سالديـ

 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 كتبَا

 مَدٖ بً ىاصس اجلْى٘

 غفس اهلل لُ ّلْالدُٓ ّملصاخيُ ّلسائس املؤميني

 ـ9441ٍمً شَس حمسو  91لٔل٘ اإلثيني املْافق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤ عن أبي سعقد الخدري( 54)رواه مسؾم  (5)
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 فَسس املْضْعات

 زقه الصفح٘                           املْضْع                           

 5 ..........................................................  ؼد ة الروالة

 6 ..................  ال ة أ قل  فؿة ٌـ الؿـظؿات تضؿـتفا هذه الروالة

 6 .................. يف الروالة اإلىارة إلك بعض  ؽالد وىرور الؿـظؿات

 وهل ونعة ٌشر أ داًل   ـ أخطر إ قل التل يؼقم ٌؾقفا ٌؿؾ الؿـظؿاتس

 7 .............................................. ٓ بد لؽؾ  سؾؿ أن يعرففا 

 8 ...... القب الؿـظؿات: الحرص ٌؾك إفساد الؿرأة الؿسؾؿة  ـ أخطر أو

وذكدر  فتقى الؾجـة الدالؿة يف تحذير الؿسؾؿقـ  ـ  ؽالدد القفدقد والـصدارىس

 08الظروف ؿقـ إلك التؿسؽ بديـفؿ  فؿا كاكتإدلة ٌؾك ذلؽ ودٌقة الؿسؾ

 03 . أغؾك  ا يؿؾؽف الؿسؾؿ:ديـف وخؾؼفس وتضققع ذلؽ هق الخسارة الؽ ى

 07 ............... فتاوى يف التحذير  ـ القفقد والـصارى و ؽالدهؿأدلة و

تصريحات أ قـ ٌام  جؾدس الؽـدالس العدالؿل ٌدـ  خططدات الؿـظؿدات 

 20 . ا(تسعك إلفساد الؿسؾؿقـ وإبعادهؿ ٌـ ديـفؿ )حؼالؼ  فؿة جد   وأاها

 28 .............................. هذه الؿـظؿات تابعة لفق ة إ ؿ الؿتحدة 

 28 ................................. هق ة إ ؿ الؿتحدة يفقدية  ـذ إكشالفا

أوؿا  القفقد الذيـ يشغؾقن القًالػ الؿفؿة يف هق ة إ دؿ الؿتحددة وذكدر 

  38-28 ....... وقطروا  ـ خاللفا ٌؾك هذه الفق ةوًالػفؿ الخطقرة التل 
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 32-30  ـظؿة حؼقق اإلكسانس وكص  اداا التل تدٌق فقفا إلك تغققر الديـ 

 36-35 ....................  ـظؿات حؼقق اإلكسان تدافع ٌـ الؿرتديـ 

 37 . والزراٌة( وأوؿا   موسقفا  ـ القفقد ووًالػفؿ فقفا ) ـظؿة إغذية

 38 ........  موسقفا  ـ القفقد ووًالػفؿ فقفا) ـظؿة الققكسؽق( وأوؿا  

) ـظؿة الققكسؽق(  ـ أبرز كشدايااا:العؿؾ ٌؾدك إغدرا  الشدعقب بؿػاودد 

الدددوريات والسددقـؿا والؿسددرح واإلذاٌددة وإبددراز الراقصددقـ والرياضددققـ 

 38 ........................................ هؿ العظؿا   والػـاكقـ ٌؾك أاهؿ

 ددـ أهددؿ أهددداف )الققكسددؽق( تغققددر  ـدداهج التعؾددقؿ يف بددالد الؿسددؾؿقـ 

 38 ........... بؿساٌدة أولقالفا إلك وجفة ٓ ديـقة ٌؾؿاكقة كافرة  وتقجقففا

كتدداب أ دددرتف رابطددة العددالؿ اإلوددال ل وفقددف:] الؿاوددقكقة تسددقطر ٌؾددك 

 39 .................................................. الدولقة [    الؿـظؿات

 42-48 ... ذي تؼقم بف هذه الؿـظؿات إدلة ٌؾك وجقب إكؽار الػساد ال

بعدض إدلددة وال اهدقـ والحؼددالؼ الجؾقددة التدل تدددل ٌؾددك أكدف ٓ يؾقددؼ بددلي 

 48-43 ...  سؾؿ و سؾؿة أن يرتنط هبذه الؿـظؿات وٓ أن يلخذ  ـفا ىق ا

 53-50يف تغقر  ـاهج الؿسؾؿقـ الؿدروقة  ئ ـظؿة الققكسؽق ودورها السق

قـ لفذه الؿـظؿات ووًدالػفؿ فقفدا وأاهدؿ أربعة  راجع فقفا أوؿا  الؿموس

 55 .....................................  ـ القفقد قا قا ٌؾقفا  ـذ إكشالفا 

 58-56 ....... الؿـظؿات تعارض الؼر ن الؽريؿ وتصادم ىريعة اإلوالم 

تتؿددة ٌددـ  ـظؿددة الققكسددؽق والققكسددقػ وإكددروا وغقرهددا  ددـ الؿـظؿددات  

 66-68 ودورها الخطقر يف تغققر وإفساد  ـاهج التعؾقؿ يف بالد الؿسؾؿقـ 
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 66 .............  صطؾح ) الشرق إووط( وتقضقح هذا الؿصؾح الؿاكر 

  و قؼتان  ادرتان  ـ  عفد )راكد( تؽشػان  خططات خطقدرة رودؿفا ودبرهدا

 78-66  .. أٌدا  اإلوالم ضد الؿسؾؿقـ ]كـصح كؾ قارئ بآيالع ٌؾقفؿا[

) ـدوق الـؼد الدولل( هذه الؿموسة تشدؽؾ العؿدقد الػؼدري لفق دة إ دؿ 

 72 ................ وذكر بعض أوؿا   ـ يؼقم بنداراا  ـ القفقد  ةالؿتحد

 73 ... )بـؽ اإلٌؿار الدولل( وذكر بعض أوؿا   ـ يؼقم بندارتف  ـ القفقد

 73 ) ـظؿة الصحة العالؿقة( وذكر بعض أوؿا   ـ يؼقم بنداراا  ـ القفقد

 بعدددض آتػاققدددات الؿق ؼدددة والتحدددالػ بدددقـ الـصدددارى والقفدددقد ضدددد 

 88-75 ........................................................ الؿسؾؿقـ

) العـصددرية القفقديددة و  ارهددا يف الؿجتؿددع اإلوددال ل(  ددـ أٌظددؿ  كتدداب

وٓ كعؾدؿ لدف كظقدرا يف هدذا  -بعد الؼر ن والسدـة-الؿراجع يف هذا الؿقضقع 

 88 ................................................................. الز ان 

 90-80 ا ٓبد لؽؾ  سؾؿ و سؾؿة أن يعرففا ٌـ الؿـظؿات أ قر  فؿة جد  

الـسددا  ]  ددـ أكدد  أوددناب وددؼقط الحضددارات وإ ددؿ: اخددتالط الرجددال ب

والت ج والسػقر و ا يتنعف  ـ الػساد [ ذكره جؿدع  دـ العؾؿدا  والرتبدقيقـ 

 89 ...................................................... وٌؾؿا  آجتؿاع 

 إدلدددة والػتددداوى الشدددرٌقة يف تحدددريؿ العؿدددؾ  دددع الؿـظؿدددات القفقديدددة 

 025-92 ....................................................... الـصراكقة

 026 ................................................ ففرس الؿقضقٌات 


